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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ |

ГОДИНА ХИ * БРОЙ 1785 * 28 януари 2000 г. * ЦЕНА 2 дин.
ПЪРВАТА КОПП^л ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА УСТРОИ ПРОЩАЛНО ПОСЕЩЕНИЕ ЗА ПОСЛАНИКА НА РУСКАТА 

ФЕДЕРАЦИЯя НЕРАЗБРАНА” КРЕПКО ПРИЯТЕЛСТВО И ВЗАИМНО 

РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ НАРОДИТЕ НА 

ЮГОСЛАВИЯ И РУСИЯ
"Политат два самолета 

на НАТО от 
"Инджирлик 
с ракети и бомби за Юго
славия и по едно време ед
ин от пилотите пита коле
гата си:

- Къде сме сега?
- Над България, отго

варя другия.
- Що не им хвърлим по 

едва-две ракети на тях?
- Няма нужда, ние я ра

зорихме и без бомби, от
връща вторият."

Този виц, който бях чел 
в българската преса още по 
времето на агресията сре
щу нашата страна, несъм
нено е бил добре известен 
и на българския премиер, 
който на срещата на седем 
министър-председатели от 
държави, съседи на Юго
славия, предложи отменя
не на югосанкциите. Дока
зателство за това са ду
мите на премиера Костов, с 
които той обоснова пред
ложението си: “От начало
то на косовската криза 
България е загубила 180 
милиона долара от нереал
изирани инвестиции и други 
200 милиона долара пряко 
от санкциите“.

Всеки глас в полза на

турската база 
", натоварени

• В разговор с Юрий Котов Слободан Милошевич подчерта, че общият стремеж на всички свободолюбиви народи и страни в света е да 
живеят равноправно, в мир и сигурност, самостоятелно да решават за собственото си бъдеще и да изграждат човечество което да е 
лишено от хегемонизъм и натиск

Президентът на Републиката Слободан Милошевич прие във 
вторник на прощално посещение посланика на Руската федерация 
в СР Югославия Юрий Котов, който след четири години отива от 
нашата страна.

Президентът Милошевич подчерта в разговора, че отноше
нията между СР Югославия и Руската федерация се отличават с 
крепко приятелство и взаимно разбирателство на народите от 
нашите две страни, както и с динамично двустранно сътрудни
чество на икономическото и другите полета. Като подчерта, че 
общият стремеж на всичшки свободолюбиви народи и страни в 
света е да живеят равноправно, в мир и сигурност, президентът 
Милошевич посочи съвместното им настояване те самостоятелно 
да решават за собственото си бъдеще и да изграждат човечество 
лишено от хегемонизъм и натиск.

Президентът на Републиката пожела на руския посланик успех 
в по-нататъшната му работа.

На прощалния прием за посланика на Руската федерация при
съства и съюзният министър на външните работи Живадин Йо- 
ванович.

Президентът Милошевич в разговор с посланика Котов

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОТБОР НА ДИРЕКЦИЯТА ЗА ОБНОВЛЕНИЕ НА СТРАНАТА

ЗАВЪРШЕНИ СА 656 ОБЕКТА
• Програмата за обновление на Сърбия се реализира ускорено и успешно • Всички семейства, останали без жилищата си, преди зимата 
се заселиха в нови апартаменти, нашите най-големи фабрики отново работят, възобновени са 22 моста... • Утвърдени са нан-важннте 
проекти за втората фаза на обновлението 

В правителството на Сърбия 
тези дни бе проведено заседание 
на Управителния отбор на Дирек
цията за обновление на страната, I 
председателствано от премиера на 
Сърбия и председател на УО Мир- 
ко Марянович. Обсъден е отчет за 
реализацията на досегашните за- | 
дачи и активности, както и план за 1 
по-нататъшно
страната. ИИРЯШШИ1РРУ1*11 Д11 м 4|">Г . ,|... 1|||>'1|М 'I утвърдени най-важните проекти

Програмата за обновление на ЩШШ>. ; " ' ■ . * ■.' 1-Дю^иНН за втората фаза на обновлението,
Сърбия се реализира ускорено и Подписвано но договор в Правителството на Сърбия конто имат подчертано развоен
^йппНнн' ДиГкшТяГ1“първата1' фнзя па „бноплешшто, коя то компонент. С реализацията „а тези проекти в областта на пътната 

Т. „Ш по теме на агресията, е завършена а най-краткия железопътна инфраструктура, енергетиката, индустрията и
започна о [ Р * .||ПТГ1 сЬтгГнн обновлението. жилищното строителство се създава възможност за бързо и ефек-

" железопътна тшшо стопанско н общо развитие на страната, както и за по-висок 
В краз ьк срок нъ)ОШ1ш их електроенергийната сне- жизнен стандарт и по-добър живот на гражданите.

.........“

"РС0 Т яП'у“г!‘ГЛ «УйстГсГппитс най-големи фабрики, ко- железницата, МК» жилищни обекти, 5 на образователни ведомства.
Отново пу * . ош,1г.ни ,Ю нпемс ча агресията От 140 две ферми и гол им брой други обществени обекти. Благодарение

ито бяха повредени или разруннлш Р и11фрас ,руКтура, 7 огромния ентусиазъм и самоотвержения труд на нашите строители
......... '«=.....<" «1— « ™ срокове, въпреки знм-

„риключиха работите на 91 строежи или на 656 обекта, Възоб- нита,,пкас„0 обновление със собствени сили е нашият
ни отговор нп всички видове натиск. Всичко, което сме в ъзобновили н

йкггязт.,г,^=:г..
“омтдтана Гзи штГиталГ^реТул“ оГонлсиието са стпото и еолндарпосттв на целия народ, както и огромният трудна 

ност.

отменянето на санкциите 
срещу нашата страна, от 
които "страдат обикнове
ните хора", е полезен, още 
повече когато той идва от 
първия ни съсед и е повдиг
нат на форум от Толкова 
високопоставени 
сред които и баш шефа по 
сигурността на Европа и за
местник-началника на НА
ТО. Чудно е обаче, защо 
София се оплаква, че "ос
танала неразбрана", 
като беше "забравила" да 
покани не само Белград, но 
и Атина 
евростолица в Югоизточна 
Европа, която през цялото 
време на агресията и след 
нея, оказа недвусмислена 
подкрепа на Югославия. 
Нима Костов е очаквал 
подкрепа от Илир Мета или 

би от Харис Силай-

Придобивките от досегашното 
обновление са силна опора на раз
витието на Сърбия през 2000 го
дина. Създадени са всички условия 
тази година да бъде година на по
нататъшното интензивно обнов-
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люде, I ленне и всестранно развитие на 
I Сърбия.

На споменатото заседание на 
Управителния отбор на Дирекци
ята за обновление на страната саобновление на

щом

единствената

инфраструктура, 2 нана пътната

наможе 
джич?!

Това не пропусна да от
бележи и руското мини
стерство на външните ра
боти, което в официално 
комюнике посочи, че "ма
кар и неформална, тази 
среща е изолационистиче- 
ска по отношение на Юго
славия и трудно може да се 
разбере като градивна".

В Рогови



нотни ОТ БЪЛГАРИЯИЗЯВЛЕНИЕ НА СЪЮЗНИЯ ПРЕМИЕР

СЪТРУДНИЧЕСТВО с 

ПРИЯТЕЛСКИТЕ СТРАНИ
СРЕЩА НА ПРЕМИЕРИТЕ НА ЮГОСЛАВСКИТЕ СЪ
СЕДИ

БЪЛГАРИЯ ПОИСКА 

СВАЛЯНЕ НА 

ЮГОЕМБАРГОТО

• Югославското правителство следи упорито и на диппломатическата и световна общественост 
посочва злодеянията, които се вършат над неалбанското население в Космет и неспазването на 
Резолюция № 1244

Коментирайки югославски
ят иск за спешно заседание на 
Съвета за сигурност на ООН за 
осуетяване на геноцида над не
албанското население в Космет, 
съюзният премиер Момир Була- 
тович прецени, че сътрудниче
ството с приятелските държави 
в Световната организация ще 
бъде път по който нашата стра
на ще продължи и занапред.

В изявление пред журналис
тите след тържественото отбел
язване на годишнината на Юго- 

архив Булатович каза, 
че самото "искане не е достатъ
чно за да се стигне до разиск
вания на заседание на Съвета за 
сигурност" и че сътрудничество
то с приятелските страни, които 
в ООН имат решаваща роля, ще 
бъде нашия път.

Съюзният премиер каза, че 
посредством своя Комитет за

се вършат над неалбанското на
селение и неспазването на Резо
люция № 1244.

Булатович подчерта също 
така, че нашата роля трябва не
пременно и занапред да си ос
тане активна и че в този смисъл 
нашата държава постоянно ще 
възобновява усилията си.

Отговаряйки на въпроса ка
кво ще се случи доколкото акту- 
алната черногорска власт не се 
съгласи да се проведат съюзни 
избори в тази република, Була
тович каза, че изборите трябва 
непременно да се проведат.

"Избори ще има и те трябва 
непременно да се проведат, Кон
ституцията трябва да се спазва", 
каза Булатович като прецени, че 
е още рано и, че има много прос
тори да се разговаря за това.

политик от Югославия, приличащ наНа форума без присъствие на 
сватба без булка, кръщение без поп или изпращане без новобранец,

Пакта за стабилност, възста-и заседемте премиера разговаряха
корабоплаването по река Дунав, осуетяване на сенчес-новяване на 

тата икономика...
Иван колегите от един софийски вест- 

Според Солана, обаче ЕС
Българският премиер 

Костов по време на срещата на 
премиерите, проведена от 21-23. продължава да полага гигантски 
януари В българскското курор- 
тно селище "Хисаря” недалеч от Срещата на пре-
гр. Пловдив, която събра мини- миерите ”без врато- 
стър-председателите от седемте връзки”, беше трет 
съседни на Югославия държави, п„.голяма в новата „ст0. 
еврокомисаря по сигурността и д България. През
външната политика Хавиер Со- V 1 г
лана и Серджо Боландзино, за- 1968. и 1985. година 
местник генерален секретар на столицата София бе до- 
НАТО, призова към частична , макин на Консулта- 
отмяна на ембаргото срещу за- тивния комитет на

страните от СЕВ.
- Това обаче остана само [ пШк

наше мнение, каза той на прес- 
конференция. Усилия 33 стабилизирането на

Според него, преките загуби Балканите, но всяка от страните 
на България от косовския кон- трябва да се включи със своя 
фликт възлизат на 200 млн. до- финансов дял. Македонският 
лара, а косвените - на 180 млн. премиер Любчо Георгиевски 
долара.

ник.

славския

Съюзният премиер 
Момир Булатович

атаIсътрудничество с мирната мисия 
в Космет, Югославското прави
телство упорито следи и на све
товната, дипломатическата и 
другата общественост постоян
но посочва злодеянията, които

Г?

НА СЕСИЯТА НА СКУПЩИНАТА НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА падната съседка.

ЗЮГАНОВ: ЩЕ ПОИСКАМ ОТМЕНЯНЕ НА 
САНКЦИИТЕ КЪМ ЮГОСЛАВИЯ

Лидерът на руските комунисти Генадий Зю- ните работи на която и да било страна”.
Зюганов отпътува във вторник за Стразбур заганов заяви, че на предстоящата сесия на Парла

ментарната скупщина на Съвета на Европа ще да участва в сесията на Парламентарната скуп- 
поиска отменяне на санкциите срещу Югославия, щина на Съвета на Европа, където, както беше 

В разговор с журналистите преди да отлети от оповестено, освен за Печения, несъмнено ще се 
Москва за Стразбур Зюганов казал, че имал сре- разговаря и за отменянето на санкциите срещу 
ща с югославския посланик в Русия Борислав Ми- СР Югославия.

подчерта, че ако донорската 
конференция през март не 
постигне успех, балканските 
страни ще останат дълбоко 
неудовлетворени.

НА ФОРУМА 
”БЕЗ ВРАТОВРЪЗКИ”

По време на срещата югославският посланик 
в Москва връчи официална покана за Комуни- 

Като се обяви категорично против санкциите етическата партия на Руската Федерация и лично 
Зюганов подчерта: ” Европа трябва да бъде ед- на Зюганов да присъства на Четвъртия конгрес

на СПС, който ще се проведе на 17 февруари.

в чиято работа участваха ми
нистър-председателите на Ру
мъния, Унгария, Хърватско,
Албания, Македония и Бъл
гария - Му гур Исъреску, Виктор беше, че макар министър-пред- 
Орбан, Златко Матеша, Илир седателите в Хисаря да бяха при- 
Мета, Любчо Георгиевски и стигнали без предварително

лошевич, с когото разговарял по повече въпроси, 
включително и отменянето на санкциите. ОБЩОТО

ВПЕЧАТЛЕНИЕ
инна и недопустимо е намесването във вътреш-

г- етино Кракси, една от най-противоречивите шите били внесени в яйцеклетките на две "май- 
СЗфигури в по-новата италианска история и ки" от които предварително били отстранени 
мъртъв не се завърна в родината си. С послед- ядрата. След посоченото време една от майките 
ното си желание да бъде погребан в Тунис, къ- родила здраво маймунче, което напълно запаз- 
дето избяга още през 1994 година той си отмъсти ило наследния код на "родителя". Това е най-се- 
и отне удоволствието на враговете си да "по- риозната крачка до клонирането на хора, по
читат паметта му" в унисон със заслугите. Крак- неже ДНК на маймуните е 98% тъждествена с 
си беше първият италиански премиер-социал- тази при хората. Времето ще покаже колко това 
ист и по негово време Италия приличаше на себе откритие и човешката намеса в Божиата работа 
си - говореха съотечествениците му. Той беше и ще донесе полза за тях. Или може би напротив!?! 
първият италиански политик, който каза 
горично "не" на САЩ. Те не можаха да му прост
ят това и след като напусна премиерското кре- съпруга за това, че седем месеца му отказвала 
сло го обвиниха за корупция и дори беше осъден да прави любов. Ето още един куриоз, но тоя път 
на затвор. Той обаче не призна вината си и 
обективността на правосъдните органи и през 
1994 година избяга в Тунис, където 
пожела да останат и тленните 
му останки. Зя
Г“ ългарската полиция арес- като щастливо омъжен човек,
СЗ ту вала двама български гражда баща на две деца, а сутринта се

които превозвали контейнер с радиоактивна събудих като дядо!"- заявил бащата на малолет
ната майка.

уточнен дневен ред, всеки си 
Министерския имаше поле от собствени интер-

Иван Костов, както и съпредсе-
дателствуващия
съвет на Босна и Херцеговина еси- Премиерът на Румъния 
Харис Силайджич, премиерът Мугур Исъреску най-много се 
Костов изрази тревога, че на интересуваше за разчистване на 

Европейския Дунава от ломките на разруше
ните мостове, за да се въз-

заседанието на
парламент темата за пакта за 
стабилност е останала на заден станови корабоплаването. Ко

легите му се съгласиха да под- 
крепят решенията на Дунав- 

Българският пре- ската комисия. Съпремиерът от
зидент Петър Стоянов, бившата югорепублика БиХ 
който по това време Харис Силайджич няколко пъти
честваше тригодишнина- повтори отдавна известното си 
та от как по функцията становище, че "Берлинската 
е държавен глава, ус
трои прием за гостите в ВЪР*У Босна и Херцеговина . И
ресторант ” Ритора”, нищо повеме’ което да пРивлечс 

вниманието на колегите му.
Премиерите на Хърватско и Ун
гария останаха почти незабел
язани. Все пак, унгарецът Орбан

план.
миналия брой писахме за 82-годишния ита-кате- Влианец, натупал една година по-младата си

1с обратна дата. Именно, една 12-годишна уче
ничка в Англия, без да подозира че е бре

менна, родила момче с тегло от 3 
килограма. "Това беше почти 
шокиращо! Легнах си вечерта

стена се срути практически

в старата част на 
Пловдив.

*
ни,
супстанция, съобщи Министерството на вътре- 

работи в София. Двамата арестувани би- 
град Дупница, които в автомобил "Мер-

столицата на Великобритания не се говори 
само на английски език. Най-новите данниВшните 

ли от
цедес" превозвали за София контейнер с ра- сочат, че в Лондон се говорят 307 езика. След 
диоактивна супстанция. Контейнерът е преда- английски най-много хора в този град говорят на 
ден на Комитета за използване на ядрена енер- езиците от Индия, Пакистан и Сри Ланка, а след 
гия, за да могат експертите да уточнят за какъв тях са африканските езици. В групата от 40 
източник на радиоактивност става дума. Далече най-застъпени езика сръбският е на 34 място и 
ли е времето, когато различните престъпниче- с него си служат около 70 000 граждани на ан- 

банди ще се домогнат до ядрени бомби?
\ /чените от Регионалния център за проучване ната мрежа на Интернет английският език по- 
У на примати в щата Орегон успели да клони- 
рат първата резус маймуна: Малката Тетра е ик, в столицата на Англия ето, той е само един 
родена 157 дни след като един зародиш бил от 307-те ползващи се езици, 
разделен на няколко осмоклетъчни, които пък 
се поделили на четири двуклетъчни. Зароди-

Поради това, участниците в предложи следващата среща да 
срещата демонстрираха нарас- се състои в Будапеща.

Единственото нещо, което 
обедини участниците във фо-

налото нетърпение заради тем
повете, с които се развива 
Пактът за стабилност в Юго- рума, бе становището, че мирът
източна Европа, забравяйки че не може да бъде свързан с 
исканията им от еврокомисаря криминализирането на района и, 
Хавиер Солана, дирижирал бом- че трябва да се осуети сенчес- 
бардировките, тоест причинил 
днешните регионални проблеми 
са празен балон. "Това е все едно подпише какъвто и да било 
сутринта да се оплакваш на конкретен документ, 
полицая, който те е бил пре
дишната вечер”, коментираха

глийската столица. Докато посредством глобал-ски
тата иконимика.

степенно се налага като глобален световен ез- Форумът приключи без да сс

Ванче БойковВ. Богоев
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В НЕДЕЛЯ В КОНГРЕСНИЯ ЦЕНТЪР САВА В БЕЛ
ГРАД СЕ ПРОВЕДЕ V ОТЕЧЕСТВЕН КОНГРЕС НА

ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА ГЛАВНИЯ ОТБОР НА СОЦИАЛ
ИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА СЪРБИЯСРС

ПРИЕТИ СА
ПРОЕКТИ ДОКУМЕНТИТЕ НА 

ЧЕТВЪРТИЯ КОНГРЕС НА СПС

СРС ЩЕ УСТОИ ПО ПЪТЯ 

НА РОДОЛЮБИЕТО
• През изминалия десетгодишен период партията измина път 
постлан с търни, но ” винаги си остана последователна на програм
ните си цели и на идеалите си и не отстъпи в борбата за свобод 
сръбския народ, а от тази борба няма да се откаже и занапред”, каза 
в уводното си слово председателя на СРС Воислав Шешел • Новият 
световен ред трябва да бъде сломен докато все още не е унищожил 
цялото човечество • Резултатите на Правителството на национал
ното единство ” вливат оптимизъм, че ще устоим на врага и ще 
обновим страната”

а на • Политиката за народното единство изцяло отговори на изискванията и на предизвикателствата на 
времето и оправда очакванията и подкрепата на гражданите • Предконгресната дейност се провежда 
твърде успешно

На заседанието си в събота Изпълнителният 
отбор на Главния отбор на Социалистическата 
партия на Сърбия, председателствано от генерал
ния секретар Горица Гаевич, обсъди и прие про- 
ектодокументите на Четвъртия конгрес на СПС, 
съобщи службата за информиране към Главния 
отбор на СПС.

СПС води смела политика за отбрана на сво
бодата и независимостта на нашата страна, обез
печаване на социална правда и солидарност и по 
този начин в периода между двата конгреса пот
върди програмната си ориентировка, беше пре
ценено в разискванията. Социалистическата пар
тия на Сърбия води народна политика за защита и 
осъществяване на националните и държавни ин
тереси - чрез обединяването на патриотичните и 
демократически сили. Тази политика на народ
ното единство изцяло отговори на изискванията и 
на предизвикателствата на времето и оправда 
очакванията и подкрепата на гражданите, се под
чертава в съобщението.

Приоритетни цели на политиката на СПС са 
обновлението, развитието и реформите, запазва
не на суверенитета и териториалния интегритет

на страната, афирмирането на принципа за равно
правие на народите и държавите и категорично 
противопоставяне на хегемонизма в международ
ните отношения, продължаване на изграждането 
на свободно, хуманно и социално справедливо об
щество. Тази програма социалистите ще реализи
рат чрез развойни проекти в областта на индус
трията, аграра, енергетиката, телекомуникации
те, транспорта, строителството, туризма и в дру
гите области, в които нашата страна и икономика 
имат сравнителни предимства.

Изпълнителният отбор констатира, че пред
конгресната дейност се провежда твърде успеш
но. В голям брой общински организации на СПС 
се води интензивна дейност, която се отличава с 
голяма мобилизация на членството и на симпати
зантите, масово зачленяване в партията, уточня
ване и приемане на програми за дейност, които да 
съответстват на жизнените въпроси на граждан
ите във всяка община и се избират ръководства, 
на които се доверява изпълняването на тези про
грами, се казва в съобщението.

В белградския конгресен център "Сава” в неделя се проведе V 
- конгрес на Сръбската радикална партия, на конто при

състваха 1000 делегати и около 3000 гости. Като гости 
присъстваха делегации на Демократическата партия на сърбите в 
Македония, Руската либерално-демократическа партия, на Руския 
всенароден съвет, Националния фронт на Франция, Японската 
триотична организация. Иракската БААС партия и на Корейската 
работническа партия.

отечествен
на конгреса

па-

(Танюг)

Момент от Конгреса

На конгреса присъстваха и дипломатически представители на 
посолствата на Русия. Белорусия, Китай, Ирак, Корея, Алжир, 
Иран и Палестина в Белград.

От името на Сръбската православна църква присъства епи
скопът Малешевски Филарет.

В уводното си слово председателят на СРС Воислав Шешел 
подчерта, че тази партия ще устои по пътя на родолюбието, сплот
яването на всички патриотични сили в обществото, опазването на 
СР Югославия и освобождаването от окупацията на всички сръбски 
земи.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ПИРОТСКИТЕ СОЦИАЛИСТИ

БЪЛГАРСКИЯТ ПОСЛАНИК 

ПРОПАГАНДИРА ОГРАНИЧЕН 

СУВЕРЕНИТЕТ
• Използвайки чуждестранен дипломат като му организира трибуна в град Пирот, провалилата се 
коалиция ”Заедно” красноречиво показа какво самата тя мисли за суверенитета, за свободата и 
независимостта на своята страна и своя народ - подчерта председателката на ОО на СПС Слободанка 
ЧиричДелегатите на V отечествен конгрес на СРС 

преизбраха Воислав Шешел за председател, а Томислав 
Николич за подпредседател на партията.

На конгреса бяха избрани и членовете на Централ
ното отечествено управление, Уставната комисия и на 
надзорния отбор на СРС.

Обаче, добави председателката Чирич, като 
използва един чуждестранен дипломат и му ор
ганизира представяне в Пирот, провалилата се ко
алиция "Заедно” красноречиво показа, какво са
мата тя мисли за суверенитета, за свободата и 
независимостта на своята страна и своя народ.

Когато става дума за тези наши опозиционни 
партии наистина нищо вече не смее и не може да 
ни изненада, заключи Слободанка Чирич.

Секретарят на Изпълнителния отбор на ОО 
на СПС в Пирот Добрнвое Аранджелович 
на пресконференцията, че снегът, който наваля 
през последните няколко дни в тази община при
нуди локалната власт за почистването му да ан
гажира предприятието "Комуналац". Поради вре
менните мерки, които Правителството на Сърбия 
беше въвело в това явно предприятие, за да за
щити държавното имущество, пнротската 
цнонна власт отминаваше "Комуналац” по вси
чки възможни начини.

"Комуналац" и тоя път постъпи много про
фесионално. Всички локални пътища бяха про
ходими. Автобусният транспорт се провеждаше 
при затруднени условия, но не се стигна до него
вото прекъсване.

Аранджелович със следните думи коментира 
обиколката на ииротските села, направена от 
председателя на Общинската скупщина;

"Председателят на ОС в Пирот тези дни оби- 
качеството на активист на Демок-

Председателката на Общинския отбор на 
СПС в Пирот Слободанка Чирич най-остро разк
ритикува локалната коалиционна власт заради 
организираната от нея трибуна в този град при 
участието на българския посланик в СРЮ Ивайло 
Трифонов, който, говорейки за регионалното съ
трудничество пряко подкрепил повампирената 
теория за ограничения суверенитет, лансирана се-Шешел припомни, че СРС е основана на днешната дата преди 

десет години и че през този период тя е изминала път постлан с 
търни, но ” тя си остана винаги последователна на програмните си 

идеали и не отстъпи в борбата за свобода на сръбския народ ,

га от страна на съвременните окупатори и нацн- 
импсриалисти, начело със САЩ и НАТО.

На пресконфсрсцията председателката Чи
чо общинската власт на коалнци-

заявицели и
а от тази борба и занапред няма да отстъпи.

"Предстоят ни и тежка борба и изпитания. Ние трябва да имаме 
достатъчно сили, храброст и мъдрост за да отстоим пред враговете

знаем каква

рич припомни,
"Заедно” в миналия петък организирала три

буна, на която повикала на помощ и българския 
посланик в Югославия Ивайло Трифонов, понеже 
било преценено, че "не стига това, че общинската 
коалиционна власт постоянно напада с всички 
средства ръководството на страната и Правител
ството на народното единство като ги обвинява за 
всички нещастия, които ни сполетяха през по
следните години”.

Тогава българският посланик заявил, без да 
му мигне окото, чс "в Сърбия се спекулира с поня
тието суверенитет”, цитира Слободанка Чирич.

"По неговите думи, със самото идване на Обе
динените нации, всяка страна загубва една част от 
суверенитета си. Нека да живеем като Холандия, 
Швеция, Дания, пък нека да е и за сметка на сувер
енитета, каза българският посланик и си остана

я I а
. Ние изобщо не подценяваме нашите врагове, ние

САЩ които желаят да унищожат сръбския народ. Разби- 
, но няма назад. За да отстоим, ние трябва да сс борим до

НИ
сила са 
раме това
последен дъх", каза той.

По неговите думи, миналогодишната война показа, че е невъз
можно да се сломят сърбите, а агресорът беше стъписан от нашето 

храбростта ни и от факта, чс никъде в Сврбия

коалн-

юначество, от
нямаше страх и паника.

"Новият световен ред трябва да бъде сломен, дока то все още не 
целия свят. Това е най-лошият вариант на тоталита-

, че след катоунищожил

черга Шеше/ь итст във външно.юличсската дейност

на СРСтой посочи включването на СРЮ в ^ю^^^рд™^^ското 
сия а тази партия ще посвети пълно внимание на ст ра геги шокото 
единство на Русия и Китай”, както и на усилията на китайския народ

кали селата ажив пред стъписалите сс присъстващи гражда
ни”, добави тя.

Точно гук с проблемът, прецени председател
ката на ииротските социалисти. ”С голяма част от 
собствения си суверенитет се сбогуваха всички 
съседни страни. Във всяка една от тях марширу- 
ват чуждестранни войници. Но тези страни 
още са далеч от стандарта нп западноевропей
ските, а още по-далече от стандарта на иордий- 
ските държави, с почти никакви изгледи за какао
то и да било подобрение нп този план”.

ратическата партия, за да може в преки контакти 
да привлече привърженици на нейната демок
ратична политика". Но от всичко това с слаба 
файдата. На тези събрания не можаха да се 
съберат повече от десетина души, така че излиза; 
каква партия - такъв и представител, такъв и ин
терес сред народа за демокрацията но рецептата 
на Джииджич."

да си възвърне своите територии. тоя г
Поепседателят на СРС припомни, че създаденото през 

Правителството на националното единство в Сърбия, в което ради- 
калГвлезнаха заедно с партиите на
жителни усилия и "влива оптимизъм, че ще отстоим на врага и ще 
обновим отечеството ”.

асе

Полип* ко
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ОТ ЧЕТВЪРТАТА ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СПС В СУРДУЛИЦА ДНЕС В ДИМИТРОВГРАД

ИЗБОРНА
КОНФЕРЕНЦИЯ НА СПС

РАЗВИТИЕ В ОБЛАСТТА НА 

СТОПАНСТВОТО И ТУРИЗМА
• Избран нов Общински отбор от 65 члена, 3-ма членове на Надзирателната и 5 на Уставната комисия, както и 14 
делегата на Четвъртия конгрес на СПС • За председател на Общинския отбор е избран Милан Величкович, а за 
подпредседатели Сретен Илич и Миодраг Маркович • Сурдулишките социалисти единодушно предлагат Слободан 
Милошевич за четвърти път да бъде избран за председател на СПС

Днес в Димитровград ще се проведе 4-та изборна 
конференция на ОО на Социалистическата партия на 
Сърбия. Ще бъдат разгледани и приети следните до
кументи: отчетът за работата на димитровградската 

социалистите за периода февруариСлед интонирането на национал- граждането на нови обекти, отделно 
химн Четвъртата изборна кон- на обекти, които имат развоен харак- 

ференция на 
ято се

преди всичко в областта на стопан
ството, туризма и инфраструктура- организация на 

1996 - януари 2000 година, програмата за дейностите 
под название "Димитровград 2004 и решението за 
броя на членовете и начина на избирането на Общин- 

отбор, уставната и надзирателната комисия. На 
изберат и делегати за IV кон

ния
СПС в Сурдулица, ко- 

проведе на 21 януари, бе от
крита от досегашния председател на

тер и които са гаранция за по-добър та.
Взимайки участие в работата на 

изборната конференция на социали
стите в Сурдулица, Зоран Арандже- 
лович между другото каза, че Соци
алистическата партия на Сърбия от 
сформирането насам се застъпва за 
съвременно, демократично и хуман
но общество - общество, в което ще 
бъдат равноправни всички гражда
ни, а проблемите и несъгласията да 
се решават чрез откровен и всестра-

и щастлив живот.
Сега и в предстоящия период об- 

Общинския отбор д-р Драган Кита- новлението и реформите са приори- 
нович. На конференцията присъст- тетна дейност на Социалистическата 
ваха: Зоран Аранджелович, член на партия на Сърбия с непрекъснато 
Главния

ския
конференцията ще се 
грес на СПС и ще се даде предложение за председател 
на СПС. Освен това, ще бъде избран председател на

и Изпълнителния отбор, стабилизиране и функциониране на 
Станиша Янич, член на ГО ОО на СПС в Димитровград, двама подпредседатели 

на тоя отбор, както и членове на ИО на ОО на СПС.
Очаква се на конференцията да присъстват из

тъкнати членове на Социалистическата партия в ре
публиката и в Пиротски окръг. Конференцията ще се 
проведе в малката зала на Центъра за култура 
чало 10 часа.

и съюзен стопанството. Всъщност, това са и 
депутат, Сърджан Николич, Зоран основните въпроси, които ще бъдат 
Кнежевич и Сърболюб Цветкович, предмет на разискване на предсто- 

Главния отбор, Воя Ди- ящия партиен конгрес”, подчерта 
нич, републикански депутат, Кръста между другото досегашният предсе-
членове на

с на-
и дател на сурдулишките социалисти.

Давайки оценка за изборната и 
$ предконгресна дейност на сурдулиш- 
щ ката социалистическа организация, 
§ д-р Китанович подчерта, че първият 

етап успешно и плодотворно е завър
шен. Местните организации, освен 
че са кадрово укрепили своите ръко
водства, критически са анализирали 
актуалните въпроси и проблеми и 
приели програми за работа през

На първото си заседание новият 
Общински отбор иаСПСвСур.

ГГбТраВГ=3а,,РСДСе'
Величкович, директор на ЯП ”Во- 
довод”, а Сретен Илич, директор на 
”Вунизол”, и Миодраг Маркович, 
директор на Училищния дом, за под- 
председатели.

На Четвъртата изборна конферен
ция, с която всъщност приключи 
изворната дейност на социалистите 
0 Сурдулишка община с дълги 
аплодисменти беше подкрепено 
предложението аа местните органи- 
зации Слободии Милошевич отново 
да бъде избран за председател на 
Социалистическата партия на

Б. Димитров

БОСИЛЕГРАД

ИЗБОРНАТА 
КОНФЕРЕНЦИЯ НА СПС 

ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 31 
ЯНУАРИ

вш
нен диалог. С мъдрата и умела поли
тика Социалистическата партия на 
Сърбия, начело с нейния председа
тел Слободан Милошевич, съвмест
но с останалите патриотични сили, 
успешно се съпротиви на най-силна
та войнишка сила - НАТО пакта, за
пази своята страна и националните 
интереси. Това постигна заради това, 
че СПС и в най-тежките обстоятел
ства беше с народа. Това ще го прави 
и занапред. Впрочем, че народът има 
доверие в нашата партия и предсе
дателя Слободан Милошевич пот
върждават всичките четири досега 
проведени избори за народната 
власт, в които социалистите излиза
ха като победители. Затова сега, ко- 
гато сме пред провеждането на чет
въртия пореден Конгрес, свободно 
мога да кажа, че го посрещаме с гор
дост и издигнати чела.

В продължение на Четвъртата 
изборна конференция сурдулишките 
социалисти избраха нов Общински 
отбор от 65 члена, от които 8 са жени, 
3 члена на Надзирателната и 5 на 
Уставната комисия, както и 14 деле
гата на Четвъртия конгрес.

Янич, председател на Окръжния от- следващия период, 
бор на СПС, Часлав Ристич, начал
ник на Пчински окръг и други гости ският отбор е провел 35 редовни за- 
от съседните общини, между тях и седания, а Изпълнителният отбор - 
председателят на босилеградските 38. На тях предмет на разисквания са

били въпроси от всички области на 
Във встъпителното слово д-р Ки- живота. Организацията значително

е омасовена с нови членове, така че

През отчетния период Общин-

Четвъртата изборна конференция на Общинската 
организация на СПС в Босилеград ще се проведе на 31 
януари тази година. 90-те делегати ще направят ана
лиз на досегашната дейност и ще приемат ориента- 
ционна програма за работа през следващия четириго
дишен период. След това те ще изберат нови членове 
на Общинския отбор, Уставната и Надзирателна ко
мисия и делегати за Четвъртия конгрес на Социали
стическата партия на Сърбия. Според приетото неот
давна решение, новият Общински отбор ще наброява 
41 членове (досега бяха 40), а Уставната и Надзи
рателна комисия по 7 (досега - по 5). На конферен
цията ще бъдат избрани и 4 делегата за Четвртия 
конгрес на СПС и ще бъдат предложени възможни 
кандидати за членове на Главния отбор.

Нека да припомним, че в рамките на изборната 
дейност в местните организации са предложени 66 
кандидати за членове на Общинския отбор, 17 за Над
зирателната и 20 за Уставната комисия, 13 кандидати 
за членове на Главния отбор и 41 за делегати на IV 
конгрес. На проведеното неотдавна редовно заседа
ние Общинският отбор утвърди листа от толкова кан
дидати, колкото се и избират. За делегати на Чет
въртия конгрес са предложени: Мияча Лазаров, Спа- 
ско Спасков, Живко Стоилков и Елица Анастасова.

м. я.

социалисти Васил Такев.

танович между другото изтъкна:
- В този тържествен момент, ко- поредния партиен конгрес ще посре- 

гато провеждаме Четвъртата избор- Щне с наД 4000 членове. В 
на конференция в навечерието на общности социалистите са били не 
Четвъртия конгрес на нашата пар- само организатори, но те са били в 
тия, искам да изразя голямото удо
волствие, че сме членове на голямата

местните

първите редове в реализирането на 
планираните дейности. В това отно-

Социалистическа партия на Сърбия шение крачка пред 
с председателя й Слободан Милоше- местните организации в Сувойница,

Мачкатица, Йелашница и Киевац. 
По време на НАТО бомбардировки- 

бом- те социалистите са били в първите

останалите са

вич - партия, която в тежките и пре
ломни времена, изпълнени с омраза
и поразителните последици от 
бардировките на НАТО престъпни- редове за оказване помощ на постра

далите и при санирането на после-ците, остана с народа и организира 
съпротива и отбрана на най-важните Диците от това безумно поведение на 
човешки ценности: свободата, неза
висимостта и равноправието. Граж
даните на Сърбия имат доверие в Со- ренция в Сурдулица за предстоящите 
циалистическата партия на Сърбия, партийни активности говори предсе- 
защото и в най-съдбоносните момен- Дателят на Общинската скупщина 
ти тя е била и ще остане с тях. Затова Мирослав Стоилкович, като подчер- 
наше е право да останем с народа и 
когато тържествено отбелязваме из- мичен и хармоничен развоен подем,

алианса.
На Четвъртата изборна конфе-

та, че първостепенна задача е дина- м. я.

РАЗГОВОР С ВИДОЙКО ПЕТРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОЖАРНИКАРСКИЯ СЪЮЗ В ДИМИТРОВГРАД

ИМУЩЕСТВОТО ВСЕОТДАЙНО ТРЯБВА ДА СЕ ЗАЩИТАВА
Една от множеството организации, които в началото на тази година направиха равносметка за своята работа през изминалия период бе и Пожарни
карския съюз (ПС) в Димитроврад. За дейностите на този съюз през изминалата година, неговата програма за дейности за тази година и по други 
теми тези дни беседвахме с председателя на ПС Видойко Петров

• Колко членове в момента 
има ПС?

- В общинския ПС в момента 
членуват 35 души. Трябва да се 
подчертае, че в този съюз е вклю
чено доброволното пожарникар
ско дружество, което съществува в 
рамките на Местната общност в 
Димитровград, както и професио
налната пожарникарска единица 
към димитровградския ОВР, ръ
ководена от Миле Таков. Нашето 
желание е доброволни пожарни
карски дружества да се сформират 
и в рамките на по-големите тру
дови организации в града.

• През миналата година има
те ли много Ножари в нашия град 
и община като пяло?

- Напротив, имаше ги твърде 
малко. Според данни на професи
оналната пожарникарска единица

към димитровградския ОВР през 
миналата година в нашата община 
е имало няколко по-малки горски 
пожара, както и няколко запалва
ния на комини, но тези инциденти 
не са причинили големи матери
ални щети.

• Какво е залегнало в Програ
мата за дейностите на ПС за та
зи година ?

- През тази година ще се пос
тараем да организираме курс за по
жарникари. Според предварител
ните планове лекциите пред кур
систите ще се изнасят не само от 
пожарникари от нашата среда, но 
и от компетентни лица от други 
среди. Курсистите ще получават 
дипломи, с които ще могат да пре
дявяват иск да бъдат приети на ра
бота като пожарникари в трудо
вите организации. Ако през тази

година се сформират доброволни град реша- 
пожарникарски дружества в рам
ките на по-големите трудови ор- да 
ганизаци в града ние ще се поста
раем да организираме съревнова
ния между тези дружества. Члено
ве на нашия Съюз през тази година 
би трябвало да участват в регион
ални пожарникарски съревнова
ния. Споменах ви само някои от

• Госйодин Петров, как оцен
явате работата на ПС йрез изми
налата година.

- Считам, че имаме основание 
да констатираме, че работата на 
ПС през 1999 година беше успешна 
във всяко едно отношение. През 
1999 г. ние например организирах
ме обучение от областта на защи
тата от пожари в няколко трудови 
колективи, купихме пожарникар
ски съоръжения (на стойност 13 
хиляди динара), които сега ползва 
професионалната пожарникарска 
единица към димитровградския 
ОВР, участвахме колективно в ед
на кръв одарите лека акция, на ня
колко места в общината постави
хме табели, с които се предупреж
дават гражданите, че в тези места 
лесно може да избухне пожар, ако 
те бъдат небрежни и т.н.

ват отново 
възста

новят ПС.
• Какво мотивира тези хора 

да ”реанимират” ПС ?
- Те смятаха, че този вид на 

обществената самозащита по- 
настоятелно трябва да бъде по-

многобройните мероприятия, кои- пуляризирана сред хората и осо- 
то се стремим да проведем до края бено сред младите с цел у тях да 
на настоящата година. се образува и развива съзнани

ето, че общественото и частното• Дума-две за историята на 
общинския ПС ? имущество всеотдейно трябва да 

- В нашия град този съюз е се защитава от природните бед- 
учреден още през 1933 година. До ствия и бедствията, които са пре- 
1960 г. той е отчитал изключи
телно успешна дейност. След това 
обаче неговата дейност стихва 
напълно. На 11 декември 1998 
година група ентузиасти от нашия

дизвикани поради нехайството 
на хората.

Разговора води: 
Б. Димитров
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БОСИЛЕГРАДСКИ „БОР" Е ЗАТРУПАН С РАБОТА В БОСИЛЕГРАДСКИЯ "АВТОТРАНСПОРТ"

ПРОДЪЛЖАВАТ НЕСЪГЛАСИЯТА 

МЕЖДУ СИНДИКАТА И РЪКОВОДСТВОТО
ЗАПЛАНУВАНИ СА 

И НОВИ КАПИТА
ЛОВЛОЖЕНИЯ Работниците с подписка искат да свалят скупщината, а директорът настоява да се уточни дали 

подписите (нс)са фалш
На сериозните трудности в “Автотранспорт”, 

които преди всичко се манифестират в недоста
тъчните и износени автобуси и дефектни камиони, 
липсата на работа за един брой работници и на
малелия брой пътници, се приключи и недовер
ието на по-голямата част от работещите в упра
вителните органи. През ноември миналата година 
те събраха подписи, с които прекратиха доверието 
в Скупщината на предприятието си. Синдикал
ната организация даде подкрепа на работниците.
Директорът на фирмата Ивалчо Станчев и Упра
вителният съвет търсят да се уточни дали под
писите не са фалшифицирани.

Несъгласията между мнозинството работници 
и синдикалната организация в “Автотранспортът 
една и ръководството на предприятието от друга 
страна са от по-стара дата. Особено кулминираха 
през ноември миналата година, когато 82 от общо 
124 работника, колкото има във фирмата, под
писаха иск за сваляне на Скупщината. Подписката 
даже подписали и пет от общо 12 члена, колкото 
наброява тоя най-виш орган на управлението.
Сетне я предоставили на повече адреси, сред ко
ито на управителните органи във фирмата, об
щинското синдикално представителство и на Об
щинската скупщина.

КАК И ЗАЩО СЕ СТИГНА ДО ТОВА?
Райчо Илиев, председател на синдикалната ор

ганизация в “Автотранспорт”, казва: “Работници
те сами се организираха и започнаха да събират 
подписи за сваляне на скупщината. Понеже ис
канията им бяха основателни, _____________

• Въпреки сериозните затруднения поради НАТО бомбардиров
ките, предприятието за обработка на дърВо „Бор" в Босилеград 
успешно приключи миналата делова година и с основателен оп
тимизъм започна

подписката работници било не само да се избере 
нова Скупщина, но и останалите управителни ор
гани. “Ще вървим по законен и канален ред. След 
като изберем нова скупщина тя ще избере и нов 
управителен отбор, в който да има и членове 
извън предприятието, понеже сега сме се затво
рили. Вероятно при нови управителни органи и 
директорът ще се принуди да действа по-инак”.

НАЖЕЖЕНА СИТУАЦИЯ
С МНОГО НЕИЗВЕСТНИ

Кой как ще действа не е известно. Поне сега не 
върви всичко по сценария на работниците. Иван 
Арсов, секретар на предприятието, когото Стан
чев опълномощил да коитактира с журналистите, 
казва, че директорът образувал комисия като й 
възложил задачата да уточни дали подписите на 
работниците са действителни или фалшифицира
ни и дали те са подписали на своя воля или под 
натиск.

“Комисията ще проведе разговор с всички 82- 
ма работника. Те ще си кажат дали и как са под
писали. Доколкото лично и без натиск са я подпис
али, тогава нещо в работата трябва да се мени. В 
момента не знам какво. Например, съществува 
възможност останалите седем члена на скупщи
ната сами да си дадат оставка. Доколкото обаче се 
уточни, че има фалшифицирани подписи, както и 
работници които са подписали под натиск, тогава 
безотговорните ще бъдат подведени под углавна 
отговорност” подчертава Арсов. Той изтъква, че 
не само директорът е решил да действа такава

настоящата • В момента се обзавежда 
помещение за запарване на дървени изделия, а до края на годината 
се очаква да приключи или започне изграждането на модерен склад 
за сушене на изделията, на управителна сграда и на бензиностанция.

Някогашната дъскорезница, която по-късно започна да про
извежда паркет, амбалаж и по-прости елементи за мебели, днес 
претендира да стане престижно предприятие. За да 
качественото дърво да не се продава като полусуровина и полу- 
произведение, а възможно повече да се финалнзнра, понастоящем 
се предприемат няколко начинания. В това отношение са заплану
вани и нови капиталовложения.

стане това и

Обзавеждаме склад за запарване на дървесина, преди всичко 
на дъски, на материал за паркет и на други изделия, понеже след 
запарването дървото не само е по-хубаво в естетическо отношение, 
но става по-здраво и по-дълготрайно , казва Йовица Костов, шеф 
на производството в предприятието, и подчертава, че с това се 
създават условия да се произведат по-качествени и по-сложни еле
менти за различни видове мебели. Той подчертава, че в тоя склад 
отведнъж с пара ще могат да се третират 150 м' дървесина. За това 
капиталовложение ще бъдат изразходвани около 400 хиляди ди
нара и вече са набавени почти всички съоръжения.

Покрай останалото в ..Бор” на месец се произвеждат около 
2000 м2 качествен паркет. Цената на 1 м2 на едро е 280 динара, 
докато на дребно е по-висока с 27 на сто. „В състояние сме да 
увеличим не само производството на паркет, но и целокупното 
производство. Плановете ни затруднява липсата на суровина. 
Не толкова се касае за факта, че сме принудени да купуваме 
трупи от частни лица, колкото за това, че те не могат да 
задоволят нуждите ни. Тукашната Горска секция, работеща 
състава на 99 Сърбия-шуме” им дава разрешение за сечене на 
относително малки количества”, казва Мицов.

СТАНОВИЩАТА НА СИНДИКАТАсиндикалното ръководство им 
оказа подкрепа. Преди няколко 
дни синдикалната ни организа
ция взе решение подписката на 
работниците да приеме като 
своя, така че сега изискванията 
на работниците трябва да се 
смятат за инициатива на синди
ката ни”. Той образлага и мо
тивите на работниците, т.е. син
диката, за сваляне на Скупщи
ната.

в
Работниците па състоялото се в понеделник синдикално 

заседание приеха предложението на ръководството на пред
приятието (предоставено през декември миналата година) най- 
ниската цена на труда в предприятието да е 560 динара. Тя обаче 
може да се прилага до края на миналата година, казаха те. Тъй 
като, според колективните договори за пътния транспорт в 
републиката, тази цена е от май 1998 година - а в предприятието 
била далече по-ниска - те поискаха от ръководството да пм 
издължи изостаналите суми.

Работниците застанаха на становище от началото по годи
ната най-ниската цена на труда в предприятието им да е 800 
динара, тоест толкова колкото според колективните договори 

пътния транспорт в републиката. Доколкото предприяти
ето няма срсдстваза тази цена, тя може в едни периоди да е до 
20 нп сто по-ниска, но при условие с това ние да се съгласнме, 
казаха те. За преговаряне с директора по тази тема, като и по 
въпроси от нормативно-юридическа регулатива, беше избрана 
комисия начело с Райчо Илиев.

Синдикатът ирис, като своя, подписката на мнозинството 
на работещите за сваляне на Скупщината на предприятието си. 
Тя сега, беше прието, ще се смята за синдикална инициатива. 
Той също така застана на становище, че сегашния състав на 
скупщината не приема като орган на предприятието. Същевре
менно от ръководството на фирмата поиска да предприеме 
стъпки зи избиране на нова.

И второто запланувано капиталовложение през тази година е 
подчинено на качеството на продукцията. Става дума за изграж
дане на нова, автоматизирана сушилня на дървесината, понеже 
сегашната е стара и вече несъответна за по-модерно производство.

“Смятям, че ще имаме достатъчно пари до края на годината не
само да открием нова сушилня, за която ще похарчиме около мил
ион динара, но и да започнем с изграждане на управителна сграда, 
понеже всички служби се поместват в несъответни бараки, в която 
да открием и продажни помещения не само на нашите си изделия, 
но и на стоки на наши делови партньори.Имайки предвид труднос
тите, които изпитваме с набавка на нафта и нефтни продукти надя- 

имаме сили да започнем строеж и на собствена бензи-

“Покрай всички налични об
ективни трудности, пред които 
нашето предприятие е изправе
но, съществуват и вътрешни, ко
ито се заканват да ни сложат на 
колене. Доходът на предприяти
ето се отлива,едни кондукторп 
взимат пари, но не издават би
лети на пътниците и следовател
но тези пари не идват в предпри
ятието, ненужно се увеличават 
представителните разходи, мно
го пътници в рейсовете ни са "ос
вободени” от заплащане на би
лети... При всичко това дирек
торът не спазва колективите 
договори в пътния транспорт в 
републиката и сам определя най-ниската цена 
труда, но така че е далече по-ниска. 11е ми е из
вестно дали Скупщината и Управителният отбор 
не посмяха или не съумяха, по не реагираха неред
ностите да се премахнат”, казва Илиев.

Той оповести, че намерението на подписалите

е в

вам се, че ще
ностанция”, оповестява директорът на “Бор Милан Мицов.

Сегашният оптимизъм във фирмата се обосновава преди вси
чко на миналогодишните резултати. Без оглед на затрудненията от 
НАТО бомбардировките миналата година е една от най-успешните 

досегашното й същъствуване. Тук оповестяват, че за различен 
размер дъски лани са изрезани 4500 м3 трупи, от които е про
извеждан паркет, амбалаж, елементи за мебели... “Затрупани сме с 
работа, просто не сме в състояние да задоволим всички нужди на 
потребителите и деловите си партньори. В предприятието сега 
работят 134 работника, от ноември насам даже и на три смени, но 

с всички поръчки”, казва директорът, 
настоява не само повече суровина да

в

все още трудно се справяме 
По думите му занапред ще се 
мине през низък степен на обработка, но възможно повече да 
произвеждат по-сложни елементи за стилови и модерни мебели, 
както и финални изделия. Това ще повлияе да се създава повече 
доход и да се повишават заплатите на работниците. Средната за- 

декември възлизаше на 1443 динара.

на комисия, а че такова било становището и на Упра
вителния отбор.

Организацията нп работниците тази стъпка 
смята за нищо работа. “На всички е ясно, чс под
писката пс е 
настоява да протака време и да не решава ос
новния проблем - избирането на нова скупщина, 
беше подчертано на проведеното преди няколко 
дни синдикално заседание.

Как ще се охлади сегашната нажежена ситу
ация, в момента не е 
известно кой ще претегли опънатото въже - ра
ботниците или ръководството на фирмата, или щс 
се намери двустранно задоволяващо решение. 
Най-лошо би било ако за настаналите проблеми 

търси изход, а се засегне работата на цялата 
фирми, която подържп пътния транспорт в об
щината п я свързан с вътрешността на страната. 
Топиш щс бъдат засегнати интересите на насе
лението н на общината като цяло.

никакъв фалш", но ръководството
плата за

В.Б.

Мазутът отсрочи производството в ГИД
известно. Не всъщност еИнак, II ГИД тези дни очакват положителен отговор 

от съответното министерст во по предложената ирогра-
като се по-

лътищо, студа илиДали поради трудно проходимите 
просто НС изпълниха договора, не е важно, но мазута пс 
пристигна и насроченото за 24 януари започване на про- 

Г ИД е отсрочено на неопределено време.
в момента никой със 

са необ-

собствсиическа трансформация. След
след като гой бъде пуб-

ма за
лучи положителен отговор и 
ликувал в "Служебен вестник”, един месец след

60% безплатни акции на заетите в
изводство в
Кога щс започне производството

може да каже, защото за това

това
не сезапочва записване па 

ГИД и негови пенсионери. Това е така наречения първи 
кръг от собственическата трансформация, с който все- 

пенсионер става собственик па определена

сигурност не
ходими значителни количества мазут не само за произ
водствения процес но и за загряване на производстве- 

момента температурата е далеч ки зает или 
част от фирмата.ните халета, където в 

под нулата. В.БожмлопА.Т.
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В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

СНЯГ ДО КОЛЕНЕ - 

РЕЙСОВЕТЕ СПИРАТ
25 ЗАПЛАТИ ЗА ЕДИН ” ФИЧО”!

Дори и тези дни, когато снегът вали всеки ден Само сипваш бензин и караш. Минах с него 120 
и улиците са трудно проходими, мнозина дими- хиляди километра без каквато и да е поправка. И 
тровградчани карат кола. От къде им бензин, те после го продадох на един приятел в моето село.

знаят. А когато времето е хубаво, глав- Първият димитровградски ”Фичо” при новия 
ната улица от площада до долната жп бариера от собственик е минал също хиляди километри. Да- 
едната страна е задръстена от паркирани автомо- ли новият собственик е бил доволен като Станул 
били. Неуспешен остана опитът ни да 
узнаем колко леки автомобила има 
Димитровград. Уж отговорните не 
знаят, уж било тайна и ни препратиха 
за Пирот (само там били компетентни | 
да кажат). Но намерението ни в слу- 1 
чая е да пишем за нещо друго. !.|

Гледайки това множество автомо- I 
били, запитахме

Продължителните снеговалежи в Димитровградска община, 
според сведенията от метеорологическата станция в по-ви- 

райони на общината досигат и до един метар (като на- 
района на Висок), а в останалата част около 50 см, 

отразяват върху движението на автобусите. Според 
сведенията от отговорните в Автотранспортното, в момента (по
неделник) редовно се движат рейсовете до Пирот и тези до край
градските селища и до границата. С доста трудности поради снеж
ните преспи върви и рейсът за Смиловци и Мъзгош, относно за 
района на Забърдието. През Видлич, което ще рече за Висок, 
засега движението на рейса е спряно. Към южната част на об- 

до Трънски Одоровци, но не и до Петачинци. До 
Невля все пак върви също с много трудности.

В Автотранспорното казват, че те самоинициативно не спират 
нито един рейс. Случва се дори да тръгне и да се върне, понеже 
пътят не е разчистен, както преди някой ден се случило с рейса за 
Мъзгош. А когато става дума за тази насока, то тя като регионална 
е в компетенция на Предприятието за пътища, което вече е доста
вило осведомение, че не е в състояние да разчиства този път.

са пренесени на явното

сами си
които 
соките 
пример в 
значително сегв

се кой в Димитров
град е купил първата лека кола? От
говора намерихме много бързо. Това 
е Станул Нацков от Градинъе, строи
телен инженер, понастоящем пенси-

щината се стига

он
Тогава изборът ми беше много 

лек, защото нямаше какво друго да 
взема освен ”Фичо”. То когато го ку
пих нов, синьо боядисан, за мен беше 
истинска лимузина. И ако германците 
своя "Фолксваген” са считали за на
родна кола (то нали и преводът на 
името това казва), то това за нас е ”Фичото”. И

Обаче, с отделен договор компетенциите 
предприятие "Комуналац” от Димитровград. Както ни осведоми 
директорът Соколов, те ежедневно с механизацията си чистят към 
Забърдието и към Долни Криводол, а също така и към Звонска 
баня и Звонци. Но се случва, което е и нормално при такива зимни 
условия, вятърът много бързо да направи отново преспи

Танча с "Финото" през септември 1964 г. на 
Панчарево езеро край София

Нацков? Вероятно, защото колкото и да знаем, че 
технологията е напреднала, опитът на всеки от 
нас, поне когато става дума за домашни автомо
били, е, че първите са били много по-качествени 
от днешните. За това говори примерът на първия 
”Фичо” в Димитровград, който и днес може да се 
види в двора на втория собственик в Градинъе. 
Наистина не го кара, но вероятно с малка по
правка пак ще се движи. Наистина малко е ръж
дясал, но все пак не толкова като неговите по-м
лади братя.

Първият му собственик Станул Нацков-Тан- 
ча днес кара "Пежо 404”, стар модел. Но за ”Фи- 
чото” говори с носталгия. Може би заради спо
мените, които го свързват с него, може би заради 
факта, че днес е много по-трудно с кола да се ходи 
”където се иска” или просто затова, че всеки най- 
много обича първата кола, която е купил.

на вече
ден днешен ми е жал, че престанаха да го про
извеждат, а можеше малко само да го модерн
изират. За обикновения наш човек това е отлично 
возило”, разказва г-н Нацков.

- За колко пари тогава купихте "лимузи-

разчистения път.
Въпреки всичко може да се каже, че с големи усилия и на АТП, 

и на ”Комуналац” движението на рейсовете в общината се под
държа, може би не както трябва, но все пак се поддържа.

А.Т.

ната”?
- Платих я 930 хиляди динара. Това беше през 

далечната 1964 г. За сравнение да ви кажа, че това 
бяха 25 мои заплати. Много пари и да си призная 
помогна ми моят тъст, дядо Еленко от Брайковци. 
Дали днес с 25 инженерски заплати може да се 
купи едно ”Юго” не знам.

- Това е първият автомобил в Димитровград. 
Как се чувствахте тогава като негов собственик?

-Прекрасно! Тогава бях по-млад и да имаш 
пръв кола в своя град, не е малко. Други времена 
тогава бяха. Ходехме навсякъде със семейството. 
А ”Фичото” не спираше! Или нещо да се счупи!

БОСИЛЕГРАД СКА 

ОБЩИНА Е ПОД 

СНЕЖНА БЛОКАДА
Относително дълбок сняг, студ и грип характеризираха 

зимната обстановка в Босилеградска община през седмицата. 
Всъщност снеговалежите от 50 см до цял метър и низките 
температури, които в отделни места падаха до 25 градуса под 
нулата, блокираха общината и диктуват живота.

В Центъра за осведомяване в Босилеград узнахме, че снеж
ната блокада особени затруднения е предизвикала в транс
порта. Няколко дни не беше проходим пътят през Власина, 
както и пътищата Босилеград - Горна Любата и Рибарци - 
Долно Тлъмино - Караманица. Сега тези пътни направления са 
почистени, но движението става при трудни условия. От ре
гионалните пътища непроходим е пътят Две реки - Дукат. 
Зоран Рангелов, шеф на босилеградския клон на Предприятие
то за пътища от Враня, казва че ще го почистят, но ще почакат 
да прекъснат ветровете и снегонавяванията. Местните и нека- 
тегоризирани пътища са под сняг и също не са проходими. Из 
Общинската скупщина оповестяват, че се предприемат мерки 
някои от тях да почистат, като подчертават, че предимство ще 
има пътят Горна Лисина - Горна Ръжана.

В Центъра нямат сведения за по-сериозни затруднения в 
електрозахранването и телефонната мрежа. Поради снегова
лежите особено е засегнато здравеопазването. Макар че в 
общината не е провъзгласена грипна епидемия, има сведения, 
че в селата има болни, които нито могат да отидат при лекар, 
нито лекар да дойде до тях.

В такива условия в селата е затруднено и снабдяването, 
така че хората са принудени да разчитат на собствените си 
запаси.

А.Т.

'* СРЕЩИ С НАШЕНЦИ _

НЯКОГА ШОФЬОР, СЕГА ПЧЕЛАР 

И ВСЕСТРАНЕН МАЙСТОР
мава не само с майсторлъка 
(строителството), но и с автоме- 
ханика, тенекиджийство, дърво- 
делие и други занаяти, които са 
необходими при изграждането 
на къща. Сега Драган и двамата 
му синове имат свои къщи - мо
дерни, обзаведени. Има четири 
внука и внучки, които много го 
обичат и искат да дохаждат в 
Гложйе, при дядо и баба.

След пенсионирането си 
Драган заедно със съпругата си 
Митка се връща на бащиното 
огнище в Гложйе. Тук построява, 
нова, съвременна къща, която е 
най-хубава в селото, и започва

тегория и през 1969 година за
почнах да работя в босилеград- 
ското автотранспортно пред
приятие, където останах все до 
пенсионирането си през 1985 го-

Забелязваме, че мнозина на
ши хора от Босилеградско, кога
то се пенсионират, се завръщат 
на бащиното огнище, при своите 
съселяни и приятели, където ги 
привличат околните баири, об
раснали с букови и борови гори, 
прекрасните родни пейзажи... В 
родното село започват да се за
нимават с други професии, ко
ито допълват домашния им бю
джет. Един от тях е и Драган 
Глигоров Янев от босилеград- 
ското село Гложйе.

Янев е роден през 1935 го
дина. Основно училище завърш
ва в родното село, а прогимназия 
в Босилеград. Тъй като няма па
ри да продължи образованието 
си, отива на печалба с добри 
майстори-строители, добре изу
чава този занаят, но чувства, че 
трябва да промени професията 
си. Напуска родния си край и за
минава във Войводина, където

ш

й Г/'ь* т
В.Б.

да се занимава с пчеларство.
- Идеята да се занимавам с идеални условия за отглеждане 

на пчели, има условия да отгле
жда и 100 кошници, но няма къде 
да продаде толкова мед. Драган

прозорци, врати, огради..., както 
и маси, столове и други дърво
делски изделия. Затова гложани 
често пъти казват: "Драган е 
майстор над майсторите. Що ви
ди с очи, с ръце го прави!”

Да кажем и това, че Драган 
се отличава и с голямо благо
родство. В Гложйе има джип и 
когато някой съселянин се раз- 
боле, той веднага го закарва в 
болница. Винаги е отзивчив и 
когато неговите съселяни имат 
друг вид нужда от превозно сре
дство, за което те най-сърдечно 
му благодарят.

пчеларство ми даде моят прия
тел Миле Милев от с. Извор.
През 1995 година имах 4 кош
ници, сега имам 45, а наскоро те непрекъснато се усъвършенст

ва в.областта на пчеларството,

Драган Глигоров Янев

дина - разказва Драган. - Докато 
работех в "Автотранспорт”, по
ложих за всичките категории 
(Ц, Д и Е) и с камиона минах 
през всички краища на бившите 
югорепублики. На едно търже
ство по повод Деня на водачите 
в Югославия бях провъзгласен 
за най-добър шофьор в Босиле
градска община.

След завръщането си в Бо
силеград Драган Янев започва 
да строи къща в квартал ”Ма- 
гурка”. Тук започва да се зани-

може би ще бъдат и повече.
Пчеларството е много полезна, като чете научна литература, 
но и много трудна работа, защо- посещава панаири, следи емисии

за пчеларите и пчеларството по 
радиото и телевизията... Собст-

завършва училище за трактор
исти. Като тракторист работи в 
няколко земеделски кооперации

то изисква педантичност, непре
късната бдителност и навремен
но завършване на всички работи веноръчно изработва кошници 
във връзка с пчелите. Получа- и ДР)™ предмети, които се полз

ват в пчеларството.
Драган Янев е много трудо-

в Банат, а след това се завръща 
в Босилеград, където работи в 

”На- вам първокачествен мед, а зас-земеделската кооперация 
предък”.

- Още от малък ме привли
чаше шофьорството, мечтаех да 
карам автомобил, а не трактор. 
Най-напред положих за ”Б” ка-

луги за това има и съпругата ми 
Митка, която ежедневно ми по- Л1°бив и всестранно даровит чо

век, който владее голям брой за
наяти. Сам е конструирал струг, 
на който изработва метални

мага в пчелина, разказва Янев.
В разговора с този изтъкнат 

пчелар узнахме, че в Гложйе има
Богослаа И. ЯНЕВ
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В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА СВЕТИСАВСКИ ТЪРЖЕСТВА
ГРИП ИМА - ЛЕКАРСТВА НЯМА ВЧЕРА В ДИМИТРОВГРАД

ТЪРЖЕСТВЕНА ПРОГРАМАВ Димитровградска община официално са 
регистрирани над 130 лица, заболели от грип, но 
се предполага, че техният брой е няколкократно 
по-голям. Много от заболелите по принуда 
казват от медикаментозното лечение.

необходимо 5 на сто от населението на общината 
да е заболяло от грип. Разбира се, при обсъж
дането на този въпрос е релевантен броят на за
болелите, които са се обадили в Здравния дом, 
респективно, които са "влезли” в статистиката на 

ЕХС. Грипна епидемия може да 
се обяви и ако 30 на сто от 
учениците в общината заболеят 
от грип. В този случай за всички 
ученици би настъпила т. нар. 
"грипна ваканция”. Ако се съди 
обаче според броя на за
болелите от грип хора в общи
ната, които и официално са рег
истрирани като такива, тогава 
стигаме до извода, че до обявя
ване на грипна епидемия на те
риторията на общината най-ве
роятно няма да се стигне.

Макар че антибиотиците 
трудно се "преборват” с актуал- 
ния грип, следва да отбележим, 
че от няколко седмици те са де
фицитна стока в местните апте
ки. Лекарите предписват анти
биотици, но те няма къде да се 

намерят. Затова някои димитровградчани прину
дително се отказват от медикаментозното лече
ние и "спасение" търсят в чесъна, ракията, чайе- 
вете и сходните "лекарства".

Денят на Свети Сава - 27 януари бе отбелязан и в Ди
митровград. По случай празника вчера в голямата зала на Цен
търа за култура ученици от тукашното основно училище 
ша Пияде”, членуващи във фолклорната, декламаторската и 
драматическата секция, както и членовете на училищния хор, 
изнесоха тържествена Светисавска програма за членовете на 
училищния колектив и заинтересованите граждани. Същата 
програма ще бъде изпълнена още веднъж и то след края на 
зимната ваканция за учениците от това училище.

"Мо-

б. д.

БОСИЛЕГРАД

ИЗНЕСЕНИ КУЛТУРНО- 
ХУДОЖЕСТВЕНИ 

ПРОГРАМИ
27 януари - Деня на първия сръбски просветител Св.Сава, в 

Основното училище и Гимназията в Босилеград беше озна
менуван тържествено. Зимната ваканция, която все още трае 
поради грипната епидемия в Републиката (учителите в Ос
новното училище тази година нямаха зимна почивка), не по
пречи на учителите и на учениците от града и по-близките му 
села по случай празника да организират и изнесат културно- 
художествени програми.

В двете училища програмите започнаха със сказки за прос
ветителя, рецитали, стихотворения, а приключиха с песни и 
хора.

От Нова година насам температурата на въздуха в Димитровград 
почти постоянно е под нула градуса

До началото на тази седмица Епидемиологн- 
ческо-хигиеничната служба (ЕХС) към дими
тровградския Здравен дом официално регистрира 
131 лица от общината, страдащи от грип. От този 
брой 76 са мъже. а 55 жени. Когато става дума за 
възрастовата структура на заболелите нещата 
стоят така: най-много "подкосени" от грип са ди- 
митровградчанн от 20 до 59-годишна възраст - 
общо 105, след това се редуват хора на 60-го- 
дишна възраст и по-възрастни - общо 20, и нак
рая деца, относно младежи измежду 5 и 19-го- 
дишна възраст - 6. Статистиката на ЕХС не е 
"засекла" бебета и деца до 4-годишна възраст, 
които са заболели от грип.

Имайки предвид, че грипът и по-нататък вър
лува в Димитровградска община, несъмнено е, че 
междувременно броят на страдащите от грип хо
ра се е увеличил още повече. Изключително сту
деното време благоприятства за разширяването 
на грипния вирус, казват лекарите, които не се 
натоварват с прогнозата кога заболяванията ще 
спрат или барем постихнат. По всяка вероятност 
броят на заболелите от грип в общината през тази 
зима ще бъде по-голям в сравнение с миналата 
зима. В ЕХС напомнят, че на всеки човек, който е 
потърсил помощ от лекарите по принцип се падат 
10 човека, които са избрали самолечение. За обя
вяване на грипна

Б. Димитров
В.Б.

БОСИЛЕГРАД

ГРИП ИМА - ЕПИДЕМИЯ НЯМА
грипа и обикновената кашлица и кои са предпазителните 
мерки, доктор Захариев каза, че първите грипни симптоми 
са отпадналост на организма, повишена температура, гла
воболие и болки в мускулите и ставите, докато тези болки 
при обикновената кашлица ги няма, а само дразнения в 
гърлото и носа. Когато пък става въпрос за предпазител
ните мерки, много е важно личното поведение на забо
лелия: най-напред да потърси интервенция и съвети от 
лекаря, а след това да си стои в къщи и да отлежи, за да не 
заразява другите; да ползва храна, богата на витамин Ц, а 
от лекарства - аспирин или ацетисал, но не и антибиотици, 
защото те не помагат при грипната инфекция.

Накрая да кажем, че засега в аптеката в Босилеград 
няма лекарства срещу грип. Казват, че ги очакват, но кога 
ще пристигнат не им е познато.

Грипът, който върлува от по-дълго време, не отмина и 
Босилеградска община. Според официални данни на Хи- 
гиенно-епидемиологическата служба към Здравния дом в 
Босилеград 164 души досега са поискали лекарска интер
венция поради акутни заболявания на дихателните органи. 
Д-р Васил Захариев, ръководител на ХЕ службата, заяви, 
че заболели от грип има, обаче грипна епидемия няма и 
положението не е алармантно, макар че реалният брой на 
заболелите е по-голям. Защото има заболели, които не се 
обаждат в Здравния дом, а сами се лекуват вкъщи. Най- 
голям е броят на заболелите от 20 до 50-годишна възраст.

- Въпреки че грипната вълна не е тъй изразителна и че 
в последно време показва тенденция на намаляване, реше
нието за прекратяване на посещения в болницата все още 
е в сила, добави Захариев.

На въпроса ни коя е разликата между симптомите наепидемия, напомнят в ЕХС, е м. я.

НЯМА ЗИМА ЗА ОБИТАТЕЛИТЕ НА ДОМА ЗА СТАРИ
количества получихме и от 
пиротския Черпен кръст. В 
момента водим преговори 
седна хуманитарна орга 
тапия от Гърция, 
ми тра" се казва, но исо още 
няма нищо конкретно до
говорено. Снабдяваме се п 
на зеления пазар в Дими
тровград. Сами сме си при
готвили и зимницата.

- Преди известно време 
говорехме за реконструкция и слагано на 
покрив на Дома. Какво етана 
начинание?

- Мое иай-голямо желание е да реал
изираме този проект. Състоянието на бе
тонната плоча, която е на мястото на по-

град. Тъй като тук има и неподвижни ли
ца, при които се явяват рани от дз.лго- 
трайно лежане, то за обработка на за

рани идва тукашен хирург, безплат
но разбира се.

-Тази зима е изключително студена и 
снсговита. Как сте рошили проблема е 
отоплението?

- За нас няма зима! Въз основа па 
факта, че в Дома са настанени и 6 лица, 
които са бежанци и прогонени, посред
ством УНХЦР преди седмица получихме 
определено количество мазут. Една част 
получихме и посредством така нарече-

ЕКО програма за помощ на подобни 
заведения. Това е хуманитарна помощ от 
Европейския съюз. И да ви кажа, че вси
чко договаряме сами.

- А когато става дума за храна?
- И тук трябва да благодарим на меж

дународни хуманитарни организации. В 
случая по инициатива на миниегере 
то, от хуманитарната организация 
кус", която правят Гърция, Швейцария, 
Русия и Австрия, получихме определени 
количества храна. Също така и посред
ством световната програма за храни в 
рамките на Обединените нации, от които 
получихме брашно. Не мога да не спо-

общииския Черпен крз,ст, а малки

Въпреки че Домът за стари в Дими
тровград е ведомство с републиканско 
значение, проблеми при обезпечаването 
на средства за работа е имало още от 
откриването му. Дори и сега съответното 
министерство не е платило всичките дъл
жими суми към Дома, където освен стари 
лица са
бежанци. И тъй като сз>с старостта ви
наги идва и болестта, то сред настанените 
има доста болни, на които са необходими

1НИ-
Дп-

кива

настанени и социални случаи и

прави ремонт на помещенията, поне да се 
белосат стаите. Желаем той да запрнлн- 
чп на приятен кът, където старите, най- 
често изоставени от децата си хора, пре
карват последните си дни от живота. Не 
мога да не кажа, че много ме боли, когато 
виждам, че пари има за много неща, а за 
нас няма нищо.

определени лекарства.
- Само един път преди няколко ме

сеца се случи да получим безплатни
от ЮЛ. Лекарства сами си кулу-

с това
ле

катакарства
ваме с рецепти, но от никого не успяваме 
да наплатим, казва директора на Дома 
Петър Стойнев. А Дома е и своеобразно 

чиито обитатели им-
кри», с таков», че застрашава неподвиж
ните обитатели на Дома, които са нас
танени на последния етаж. От средствата 

наем от "Моб-

здравно заведение, Какво друго да направим освен да се 
апе-основна здравна защита.ат право на 

Чрез ангажиране на лекари специалисти, 
и психиатър, до значителна

придружим на г-н Стойнев и ние да 
лираме да се намерят спонсори, които да 
помогнат. Дано думите му и нашите, 
стигнат до ушите където трябва, казват 
хората. По този начин ще помогнем 
90-те обитатели на Дома за стари, а с

които получаваме като 
тел" за поставената на сградата антена, 

споменатия ЕКГ апарат и

гво-
Фо-интернист

степен сме намалили разходите <а пъту- 
до Пирот или задържане в стаци- 

Димитровград. Дори със собст- 
набавен ЕКГ апарат, та 

трябва да се ходи в Здравния

купихме вече 
макар, че ги получаваме предварително 
за цяла година, те не са достатъчни. Соб
ствени сродства нямаме и затова ще 
тояваме да обозиечим доиатори от 
чки общини в окръга. Крайно е време не 
само да се сложи покрив, но и да се на

вяния 
онара в 
вени средства е 
и затова не 
дом. Що се отнася до някои лабораторни 
услуги, тях безплатно ни оказва лабора
торията при Здравния дом в Димитров-

на

нпс-
вси- реконструкцнята ще се получат и нови 

помещения за още нуждаещи се от нас
таняване в такива заведения лица. А Т|

мена

О
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В ДИМИТРОВГРАД БЕ ПРЕДСТАВЕНА ПЪРВАТА 
СТИХОСБИРКА НА ПЕЛИКАНА

ВМЕСТО КОМЕНТАР

ТУРБОФОЛК, ТУРКОФОЛК 

ИЛИ ” СБОГОМ НА УМА” ?
НЕЗАБРАВИМА 

ПОЕТИЧНА ВЕЧЕР
Броят на димитровградчаните, които ползват местната телевизионна кабелно-разпределителна сис
тема (КРС) напоследък рязко се увеличава впоследствие на включването на сателитната програма на 
белградската станция ТВ ”Пинк”, на която непрекъснато се появяват домашни фолк изпълнители. 
Всеки път, когато в Димитровград трябва да гостува някоя фолк звезда страстите на почитателите на 
фолк ритмите се разгорещават до крайни предели.

Промоция на първата стихосбирка на Аца Новков под 
вание Майко, не слушай моята песен” организира Народната биб
лиотека в Димитровград на 22 януяри

Димитровградчани добре познават Аца Новков - Пеликана, 
ричат. Получилите покана за неговата поетична 

вечер под мотото Моите дни са нощи”, се питаха дали не става 
грешка, понеже на поканата пишеше, че промоцията ще се проведе 
в голямата зала на Центъра за култура, а не в малката, където 
обикновено се

наз-

т.г.

както всичи го на
този народ. Някой би казал: Важното е, че 

От няколко седмици, относно откакто по парИТе се обръщат”. Може би е и така. Карай да 
местната телевизионна кабелно-разпределитена ВЪрВИ5 братко! 
система върви сателитната програма на белград
ската телевизионна станция ТВ ”Пинк”, няколко

И ДОКАТО ПРЕДИ 10—15 ГОДИНИслучват такива неща. Ще има ли достатъчно 
посетители, питахме се всички, още повече, че на поканата не беше 
посочено нито едно име на известен или неизвестен поет, което 
допълнително да ни заинтересова. Изненадата не беше малка, 
когато видяхме, че на поетичната вечер и на промоцията на не
говата стихосбирка се събраха около двеста 
етичното слово и приятели на Пеликана, както никога до тази 
вечер.

десетки димитровградчани изразиха желания да в нашата среда и нашата страна като цяло имаше 
бъдат приключени па тази система. Цената за огромен брой хора, които се отвръщаваха от 
приключването възлиза на около 200 германски фолк музиката, днес едва ли някои от тези хора 
марки в динарска стойност. Понеже тази сума мо- гласно и изрично ще повтори онова, което е каз- 
же да се изплати на няколко пъти и понеже чер- вал преди години. Това подсказва, че олшинство 
ният курс на марката расте, дей
ствителната цена на приключва
нето накрая все пак е по-малка 
от 200 марки.

ФОЛК МУЗИКАТА,

почитатели на по-

За книгата и стиховете, написани преди повече от 20 години, 
говори Садик Хамидович, написал рецензията още през далечната 
1975 г. Стиховете четоха самия поет Аца Новков, Александър 
Саша Златанов, артист от тукашния театър "Христо Ботев” и 
Ядранка Стойкова, поетеса от Ниш, която прочете 
стихове. Сред присъстващите най-голямо впечатление предизви
каха стиховете от стихотворението ”Път”, казани от самия поет.

Една незабравима поетична вечер, на която за съжаление не 
забелязахме нито един преподавател по литература и език. Само с 
писмо до поета се обърна Вера Любенова, негова някогашна пре
подавателка по сръбски език.

Книгата издаде Народната библиотека в Димитровград с 
помоща на фирмата "Интерфиш” от Белград, чийто собственик е 
брат на поета.

която почти непрекъснато се из
лъчва по канала на ”Пинк 
плюс” е основната причина за 
повишения интерес на дими
тровградчаните към кабелната 
система, която съществува от 
10-ина години. "Уморих се от 
слушането на новини и различни 
емисии с информационен харак
тер и затова реших да се при
ключа на КРС, посредством ко
ято мога да следя програмата на 
ТВ ”Пинк”, казва един дими- 
тровградчанин, който с нескри- 
то въодушевление изтъква и то-

и няколко свои

А.Т.

ДИМИТРОВГРАД

” 10 X 4” В КИЦ 

” ЦАРИБРОД”
ва, че го разтоварва слушането 
на новокомпозирания домашен "мелос” и особено 
гледането на фолк изпълнителките с къси 
полички

от интелектуалците и изобщо хората с "добър 
вкус” междувременно са "повдигнали бялото зна
ме”, т.е. започнали са да слушат тази музика, ръ
ководейки се вероятно от мисълта - ако не мо
жеш да ги победиш, тогава ги придружи. На сво
ите приятели и някогашни съмишленици, които и 
по-нататък твърдоглаво отстояват твърдението 
си, че фолк музиката е кич, те по принцип от
говарят така: "Вярно е, че е кич, но има и в тази 
музика някои хубави неща” или "Абе, аз слушам 
фолка на майтап”, или пък: ”По принцип не оби
чам фолка, но някоя песен ме уцели”.

Песни, които имат способност "да уцелят” 
безспорно има. Спомням си за един приятел, ко
йто презираше до крайност фолк музиката. По 
време на хиперинфлацията у нас той вложи по
следните си неколкостотин марки в "Югоскан- 
дик”. Само няколко дни след това банката банкру
тира. Нещастният ми приятел внезапно започна 
да пее една новокомпозирана народна песен, чий
то текст беше малко изменил. "Врати се Йездо, 
враа-а-а-ти, недай да сърце пати....”, непрекъс
нато пееше горкичкият ми приятел.

И така фолк музиката някого цели в сърцето, 
а някого в главата в зависимост от това коя част 
от тялото му е по-уязвима. Онова, което, за жа
лост, вцепенява е фактът, че закоравелите вра
гове на фолк музиката от ден на ден стават все 
по-малко и по-малко с тенденция в близко бъ
деще да се превърнат във "вид на изчезване”, ако 
междувременно нещо не се промени. Но това не
що подразбира много неща. Не случайно един из
тъкнат сръбски интелектуалец охарактеризира 
фолка като силна отрова, срещу която трябва да 
се използва десеткратно по-силна противоотро-

дълбоки Ди-деколтета.
митровградчани, които споделят същото мнение 
са много. Че фолк музиката в нашата среда има 
внушитлен брой почитатели говори и примерът 
на естрадните звезди (предимно певици), които 
десега са гостували в Димитровград. Нито един от 
изнесените от тези "художници” концерти не се е 
провалил. Всеки път, когато бъде оповестено, че 
тук ще гостува някоя изпълнителка на фолк муз
ика, любителите на фолк ритмите в общината 
като че ли тресе истинска треска. А когато ”се- 
ансъст за ушите и очите” започне, те препълват 
голямата зала на тукашния Център за култура. 
Именно така беше, когато тук гостуваха напри
мер Лепа Лана, Ями, Радка Пиратка и подобни 
"заряди".

и

На 21 януари 2000 година в Пловдив, Георги Трифонов от 
помещенията на Сдружението Карлуково, Георги Лечев от 
на граждани КИЦ "Цариброд” в Варна, Захари Каменов от Ви- 
Димитровград бе открита твър- дин и Христо Кърджилов и Цан- 
де интересна изложба: 10 х 4 ко Панов от София, 
творби на български художници 
върху японска ръчна хартия тия, на която творят споменати

те български художници, 
нейното производство е 
започнало преди 1500 го
дини в светилището Ота- 
ки, където я е произвеж
дало племето Има дата. 
Наречена е ”Уаши” по 
ръководителя на местно
то производство Ечизен 
Уаши.

Що се касае за самата хар-

ЧЕ СИЛНАТА РЕКЛАМА
е в състояние да направи чудо, илюстративно 
можем да обясним на следния пример. Преди 2-3 
години в Димитровград трябваше да изнесе кон
церт българската, фолк певица Радка Пиратка. 
Медийната камапния в града бе невиждана. Рек
ламите, излъчващи се по вълните на местното 
радио се превърнаха в истинска папагалщина. Ог
ромният брой афиши с лика на Радка Пиратка, 
залепени на много места в града, настървено на
помняха за това "културно събитие”. Когато на 
тукашния битак попитах 20-ина български граж
дани (по това време ги имаше много) дали въпрос
ната Радка Пиратка е популярна в тяхната страна, 
почти всички ми казаха, че за нея въобще не са 
чували. Някои от допитаните дори ме уверяваха, 
че съм "сбъркал канчетата”, тъй като в България 
е сравнително популярен някой си Радко Пи- 
ратко. И така прословутата Радка Пиратка, за 
която в съседната страна едва ли някой бе чувал, 
в Димитровград се представи като мегазвезда от 
естрадния подиум, която ние, 
димитровградчани, след концерта изпратихме в 
България с доста парички в чантата й. Този 
пример красноречиво отрязява огромната сила 
на местните предимно електронни медии. За 
влиянието на електронните медии, които се видят 
и чуят в цялата страна или пък в по-голямата част 
от нея е излишно и да говорим. Именно те носят и 
най-голямата вина за "замърсяването на духа" на

Представилите се в 
Димитровград художници 
от България творят на 
тази хартия в маниера на 
извънредни майстори на 
изкуството, като използ
ват най-различни смесени 
техники
бои, темпера, молив... Ра
ботата върху хартията 
”Уаши”, произведена от 
г-н Иванов, е била истин
ско предизвикателство за 
тях, защото в процеса на 
рисуването непознатата 
за нас материя постепен
но изявява изключител
ните си качества. Темите 

"\УА5Н1". Пред петдесетина лю- на техните творби са най-разли- 
бители на изкуството изложбата чни: от натюрморти до абстрак- 
бе открита от Георги Трифонов, тни композиции, от които някои 
един от участниците в нея.

Със свои творби се предста-

пастел, водни

ва.
Ако след тази статия някой обожател на фолк 

ритмите в общината реши да натупа автора на 
този текст, не е изключено той да запее: "Треба 
ми раме твойе, да плачем на ньему сада...”

Ах, насмалко да забравя! Димитровградчани, 
спомняте ли си за остроумното послание, което 
преди години отправи към вас Лепа Лана след

Един от шедьоврите на Г. Лечев

наивните

клонят към сюрреализма.
В заключение можем да ка- 

виха художниците: Александър жем, че в нашия град бе организ- 
Алексов от Перник, Васил По- ирана една наистина интересна 
пов от Габрово, Владимир Чу- изложба на необикновени твор- 
кич от Хасково, Даниел Дянков би.

края на своя концерт? Ще ви припомня: "Оста
нете и по-нататък толкова хубави и дебели!?”
Наздраве!

Б. Димитро*от Русе, Емил Маразчиев от Д. Димитров

о 28 ЯНУАРИ 2000 г.



КРАТКА СРЕЩА
Богдан НИКОЛОВ: ИЗ ИСТОРИЯТА НА НАШИЯ ПЕЧАТ (6)

НАШ ХУДОЖНИК В ИСПАНИЯ ОТ В. "ЦАРИБРОД" УЗНАВАМЕ КАК СМЕ ЗАПОЧНАЛИ XX 
СТОЛЕТИЕЗа Новогодишните и Коледни праз- него. Картините му наподобават на кар- 

ницн в Димитровград пребивава нашият тините на известните художници Салва- 
съгражданин Велча Велчев, известен ху- дор Дали и Милич от Мачва. На неговите 
дожник, който десетина години живее и картини преобладават 
твори в далечна Испания. Нека си при- фигури в чиято композиция мъжът е в 
помним за най-основните 
данни за този наш худо
жник.

ЗА КАКВО ОЩЕ Е 

ПИСАЛ ВЕСТНИКЪТ
мъжки и женски

Сръбско-българско братство 
Към края на септември 1901 година 

през Цариброд минали 70 сръбски учи-

Дренска. След песни и рецитации дирек
торът на трикласното училище г. Ики- 
мов се яви с едно четиво: Домът и учи
лището.

Беседата се завърши с дует Икимов
тели и учителки, тръгнали на посещение 
при своите колеги в София. По този слу
чай в. "Цариброд” пише: ”Кой друг, ако и Сливков. (25. XI1901)

Вестникът популяризира тия събо
тни вечери, органирирани от Околий
ското учителско дружество: ”Ние жела
ем нашите г. г. граждани да не си губят 
времето и вместо да се душат от приш- 
ната атмосфера на кръчмите и кафене
тата да се използват от случая и посе
щават редовно тия толкова полезни бе
седи.”

не учителят има такава тежка задача да 
се бори против предразсъдъците и сла
бите страни на обществото? А между 
България и Сърбия има много предраз
съдъци и криви традиции, изкоренява
нето на което еднакво да се желае от 
искрените патриоти, както на единия, 
така и другия народ”, пише вестникът и 

резултати от извест
ното "побратимяване” през 1896 г.

Скандалозно поведение 
на болсвдолския свещеник

напомня за яловите
Велча Велчев, художник Жена и дявол, Велча Велчев, 1999. год. Критика към Министерството 

на търговията
Вестникът критикува Министерст

вото на търговията и земеделието, че не

Роден е през 1959 година в Димитров- най-различни форми. Велча Велчев пре- 
град, където и завършва основно учили
ще, а средно художествено в град Ниш.
Художествена академия записва в Со
фия, а завършва в Белград при професор му от символизъм преминават към аб- 
Войислав Тодорович. Няколко години стракция. Най-често използва окер и си- 
жнвее и твори в Белград, а през 1990 го- ните цветове. Разбира се, употребява и 
дина отива в Ровин, където притежавал останалите цветове, 
частна галерия, в къщата на Антоние Попитахме го дали в Испания има 
Исакович, известен сръбски писател, художници от Югославия, конто работят 
Там рисува портрети. 1991 година зами- в тази страна, която е дала толкова ху- 
нава в Испания, по-точно в град Палма де дожницн в изкуството? Каза ни, че в 
Майорка. Намерението му било да ос- Югославия има таланти и то много, но че, 
тане там само една година, но животът нямат финансови възможности да стиг- 
показва друго - до ден днешен живее и нат до там. Най-много ходят в Париж, 
твори в Испания. През годините прека- меката на изкуството, 
рани там е имал няколко изложби, а само На въпроса до кога мисли да остане в 
през 1999 година е устроил изложба в Испания, той каза: - За сега не зная. Еже- 
”Сан Селиес” с 37 картини в маслена и дневно рисувам... имам две деца, къща и 
акрилна техника. В по-ново време запо- все до кога мога ще остана там да живея

нася твърде умело своите сънища на 
платната. Вестникът критикува свещеника 

Никола Йоцев от Болев дол, Цариброд- изпраща градобитнината на Бребевница
и Мъзгош за 1899 г., по причина, че било 
възбудено дело срещу комисията. Във

Можем да заключим, че картините
ско,за връзките му с вдовицата Линка 
Ташкова, която прибрал в къщи в роля
та на "слугиня”. вестника пише, че когато държавата 

има да взима от населението придава му 
и котлите, а когато тя трябва да дава 
тогава намира причини да не дава. (25. 
XI1901).ЩИБРОИ

—игстЕНЪ жгстннйъ.

Нередности по осветление на улиците 
Цариброд. - ОСВЕТЛЕНИЕТО В 

~ ГРАДА нощно време в повечето улици 
не съществува. Според едно взето по-

-------- рано решение в Общинския съвет, поч-
ти във всички улици бяха поставени до- 

; • -1 г.т __ статъчно число фенери, но сега не зна-
— - -----—■ еме по чие разпореждане фенерите от

някои улици са премахнати, а в други 
®!1! поставени и повече даже.

ЗдЙО&д Така например, едничния само фе-
ШЙ-.алЩ неР в УлиЧа ”Васил Левски” е премахнат,

а в улицата което води до черквата и
г -----МЙШ&ЯИ която е дълга само около 500 метра има

тъкмо 6 фенера! Разбира се, тези фен- 
"Никола П. Йоцев от Болевдол дър- ерИ са потребни в тази улица. Разправят 

жи в своя дом една вдовица като "слу
гиня”, а сега я придружил до Берковица. една уЛица, която сега е останала без 
Трябва да се тури край на това скан- такъв и бил поставен пред воденицата 
далозно поведение на свещеника.” (4. на ратко Тончев, близкият приятел на 
XII 1901)

чва да се занимава със скулптура, но по- и творя.
На нас ни остава само да му пожелаем 

Творчеството на художника Велчев е успех в творчеството и много картини, 
сюрреалистично, принадлежащо само на

вече експериментално.

Д. Димитров

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

САЛОН НА КАРИКАТУРАТА 
”БАЙ ОНЗИ - МЕТОДИ ПЕТРОВ”

ни още, че един от фенерите е взет от

кметството!
Каниме г-на кмета да направи еднаВъв вестник "Братство” прочетох карикатура. Открито кафене

много идеи как да се запази името и Бай Онзи е символ на хумора и са- 
делото на Методи-Мето Петров, авто- тирата в нашия край. Затова Дими- 
ра на Бай Онзи. Едни предлагат улица, тровград трябва да има САЛОН НА 
други - галерията в града да бъде на- КАРИКАТУРАТА БАЙ ОНЗИ 
зована „а неговото име, да се печати МЕТО ПЕТРОВ и да установи три 
книга с най-добрите му карикатури, награди: I награда - Златен Бай Онзи , 
книжка с комикса ”Бай Онзи”,.. II награда - Сребърен Бай Онзи и III

но каква книга? Не мал- награда- Бронзов Бай Онзи .
Да, така трябва да пазим делото

ревизия на фенерите н се разпредели заждадакя: -в—»-—-—цн, особено сега. когато улиците са не
проходими от голямата кал! (декември 
1901)

нко
бъде снабдено с всички български вест
ници.

Формиран ненчеки хор ТЕАТЪР. - Учителското дружество
В Цариброд формиран певчески хор, представи в училищния салон комедията 

който вскеи ден щс пее и ще взема уча- ”Тълстото кокалче” за в полза на чита- 
стие в черковното служене. (4. XII 1901) лшцето. За коледните празници и дру-

"Царибродски юнак” щело да 
и го вместо да си губят времето по ка- сс представи с пиесата ”Илю войвода . 
фенетата, посвещават го на едно по- (декември 1901) 

достойно за подражение дело”

Книга - да
ки книжки, трябва да се печата КНИ- 
ГА, монография: МЕТО - ИЛЮСТРА- Бай Онзи. 
ТОР, ХУДОЖНИК, КАРИКАТУ
РИСТ. Книга - учебник за новите 
олеиия, да учат изкуството, наречено

на
"Хвала и чест па тези младежи, ко- жеството

пок- Порица Илиои, карикатурист 
Димитровград ХВПЛНО И

- пише вестникът.
Ежссъботнп семенна беседа

Културни новини
ЛОТАРИЯ. - Новогодишна лотария 

на учителите от Цариброд с представяне 
Училището в Цариброд организира на комедията "Недоразумение”, 

фамилна вечерна беседа за сближение
на семейството и училището, науката с ръководителя И. ИЛЧЕВ привлича

манието на хората от града.
НА КОЛЕДА дружеството "Цари-

ПОЕТИЧЕСКИ МИГОВЕ
ЧЕРКОВНИЯ ПЕВЧЕСКИ ХОР сНАДЕЖДА внн-

Па шишко живота.
Първата беседа била открита с вссе-

"Караджата”, изпълнявана бродскн юнак” даде представление 
от учениците на трикласното училище ”цЛю войвода”. Най добре играха сво- 
под ръководството на г. ИКИМОВ. Пте роли: В. Каров - Илю войвода, А. 
След това учителят от Градини В. Слив- Андонов-пашата, Т. Манов - един от Со- 

излезна с една съдържателна и до- фия V! ц. Димитров - Дервиш Баба. (яну- 
бре коментирана и обоснована сказка ПрИ 1902) 

значението на беседата за сбли- I

Или ще го зърна и авеШнише липари, 
как бито крачи с цигара п уаТшСиа, 
сщш иръс(Гш белиШе си мустаци глири 

с Пчелите По апетита.

лата песен
Псе се наричам, псе ми се струпа, 
ще излезе ошнякт>ре из слипшие, 
ще се накашлп, ще заПсупа 
и ще се скара По крачите.

и гочори нежно
ков

Псе се наричам, псе ми се струпа, 
ще зърна нша>ре лицето му изПшТю, 
псе ми се сШруча 1ласи му чупим 
и пижрам му Пламъка а очите.

СКРЪБНО ИЗВЕСТИЕ (за смърт-Или някткре, оСП зелените лехи, 
ще се изПрани старческото тяло, 
с мокри цървули, с росни ррехи 
и с лисШа о(й буйниСГш реПа в чупила.

върху
жснис на семейството и училището и за тп на редактора ХРИСТО ИЛИЕВ), 
популяризиране на науката между въз-

В следващия брой: 
Реклами във вестника

растните.
Говори градската учителка г-жа Д.Цвятко Иванов
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СКАЗКИ ПО ЕКОЛОГИЯ (3) [ II]■

КАК ВЕРДО ДЕКОДИРА ОТС
настир е най-инспиративния амбиент да догоним 
целта - да разгадаем що е живот, що е екология и 
успокоим разтревожения проф. Бйелетич.

Фасциниран от вдъхновените слова на мен
тора си Вердо потрепваше ситно с клепачите и 
климкаше с глава.

- Да влезнем в храма, Вердо, и постоим пред 
"Премъдростите”. Желателно е част от умната 
енергия на светците да се прелее в нашите мозъ
ци. От повече акъл глава не боли, а на нас ще 
трябва много акъл през тази нощ.

От наоса Асен и Вердо минаха в нартекса, а 
оттам се изкачиха в молчалницата.

- Да заемем противоположни ъгли и седеш- 
ката устремим очите към пъповете, така както 
някога правели исихастите. Лека-полека ще се из- 
пълниме с духовни заряди и ще прозрем иситната 
за живота... Вердо, струва ми се, че ясно казах да 
насочим погледите към пъповете, а не в разга- 
щени кореми. Веднага закопчай панталона и ка
жи защо подригваш на чесън? А и други воняния 
идват от твоя посока?

- Виновен е калугерският фаусл, учителю... 
Прощавайте. Одеве скокнах до мутвака и на бър
за ръка оправдах няколко блюда постен фасул...

Асен преглътна слюнка, че и той обожаваше 
монашкия фасул, сетне размърда седалото и се 
отдаде на съзерцание. Вердо потъна в сън. Колко 
часа са изминали, кой да определи, току Асен в 
един миг скокна и победоносно извика:

- Откровение! Откровение! Долових истин
ското определение за живота! Решението е в 
ОТС! Вердо, познат ли ти е кода на съкращението 
ОТС?

Предидущото съдържание:
На въпроса що е живот аспирантът 

Вердо посредством Интернет набира 
различни отговори. Не съумява да 
распознае кое от обясненията е най- 
точното и търси помощ от своя ментор 
д-р Асен, който му насрочва делова 
среща в Погановскня манастир. Защо 
там? Дали Асен ще успее да избави сла- 
волюбивия си възпитаник Вердо от 
понятния водовъртеж? Четете вестник 
БРАТСТВО и ще узнаете развръзката.

ОСВЕЩЕНИЕТО НА МАНАСТИРЧЕТО ш
Уважаваният от мен проф. д-р Спас Сотиров веднаж, преди две-три 

години, презентира тази снимка, ала му липсваше легенда. Той тогава 
свърза снимката с личността на свещеника Джордже Попович, който е 
оставил писани спомени за времето, когато е бил в Цариброд.

Ние се След баналното ритуално здрависване в пор
тата на Погановския манастир лицето на Асен 
прие сериозно изражение:

- Три причини повлияха да се определя за По- 
ганово като най-подходяща обстановка за разре
шение на великата питанка за живота:

връщаме към снимката, защото е документална и представя 
граждани, които са били в градския комитет по изграждането и 

освещението на нашето манастирче "Свети Димитър”. Снимката е от 
1934 година. На това място беше само един кръст, който по предание 
изкопал дядо Мадо Гоцев, защото в сън му се показал ангел божи и му 
казал, че там ще намери стар паметник. Този най-стар паметник беше 
отпосле защитен само с ламарина, а току до него градът построи днеш
ното

онези

манастирче. На около двадесет метра над манастирчето имаше Първата причина са "Премъдростите” на Йо
ан Златоуст и Григорий Богослов нарисувани в 
певниците. От тях научаваме каква огромна роля 
играят умните люде и човешката мисъл при пре
възмогването на житейските трудности;

Втората причина е намерението ми да проведа 
изследователския сеанс в манастирската молчал- 
ница - същинска камера обскура. В нея нявгаш- 
ните обитатели на Поганово, монасите-исихасти, 
се усамотявали, попадали в транс и по мистичен 
начин долавяли най-скритите тайни на Битието; 
повтаряйки тяхната практика може би и ние ще 
постигнем нашата цел;

Третата причина е патронът на Погановския 
манастир, еванглистът Св. Йоан Богослов. Нали 
той е автор на "Апокалипсиса” ("Откровение
то”), последната глава от Новия завет т.е. Биб
лията. В "Апокалипсиса” Св. Йоан Богослов виз- 
ионерски предвижда и описва печалния край на 
света като последица от неразумните дейности и 
пошлостите на хората. Понеже същ край на Зем
ята навестяват и съвремените еколози, Св. Йоан 
Богослов можем да считам за пръв еколог-прог- 
нозист и предшественик на футурологията.

Всичко на всичко излиза, че Погановският ма-

каменни ко̂ рита и два чучура със студена вода, а още по-нагоре в шумака 
имаше я и "Светената вода”, където се оставяха конци и нишки от рокля 
или жилетка за здраве. Не мога да зная точно какъв е символът на това 
езическо деяние и кое суеверие го е определило, но точно си спомням, 
че горе в шубрака стоеха едни ниски храсталаци, от които люшкаше 
вятърът разноцветни конци. Ние като козлета, нали бяхме деца, леко 
се изкачвахме по бърдото, ала нашите баби и старамайки далеч, далеч 
по-трудно.

Комитетът, който направи строежа на манастирчето, изпълни ус
пешно своята задача. Тук са на склона, пред новоизграденото мана
стирче и само се чака идването на владиката Йован Нишки да дойеде и 
го освети. И той дойде през пролетта на 1934 година и беше голямо 
тържество в целия град, молитви, празник по дъбравите и сенките на 
високите дървета. Разбира се, и "молитвата” се раздаде: овнешка рядка 
яхнийка, осветена по славянски, запържена червено-червено и разли
вана с черпак в чугунени паници. А после Нишкият владика обиколи 
две-три градски къщи на кафе и разговор. Това бяха къщите на Бора 
Брезнишки, Личко Токунски и Еленко Павлов. Като си тръгваше от 
къщите, подаряваше на децата жълти метални кръстчета.

На снимката са (от долу нагоре): Марко Рангелов, Петър Брез
нишки, Петър Симеонов, Дядо Станул Станулов, Н. Н., Ангелко опън- 
чаря Алексич, Никола Динкин, платнаря, Миладин Симич, тогава кмет 
на града, Петър Токунски, свещеникът Джордже Попович, свещеникът 
от Лукавица - поп Сретен, Тодор Бързака, НН и деветгодишният Гошо 
Брезнишки.

А после? После манастирчето пропадна, защото нямаме смисъл да 
пазим ценностите си, но дойде време да се реставрира по живот и здраве 
на младите и на вечната майчица Природа, която ще ни гали и закриля.

Лилия Нейкова

- Как да не, учителю - откликна унесен Вердо. 
- ОТС е: О-овнешко + Т-телешко + С-свинско.

Животът е кебап, д-р Асене!
Слисан и поразен от прозаичното тълкуване 

на съкращението ОТС Асен изгуби способността 
за четлив говор и захвана тъжно да каканиже. Но, 
до нашето следващо обаждане Асен ще се въз
върне и тогава ще узнаем действителния смисъл 
на ОТС.

Протоколист: С. К.

(В идущия брой: Как чрез ОТС узнаваме що е 
живот и що е екология).

и 11 ц Н‘КГаТЗГ1ГУГаШД
ПРИМАРИУС Д-Р РАДМИАА ИЛИЧ-АНТОНОВА Водоравно: 1. Ужичанин. 3. 

Вид колбаси. 8. Отсъствие на война. 
11. Марка руски въртолети. 12. 
Приготовляван на серии, едноо
бразен. 13. Малкото име на бив
шия македонски президент Гли- 
горов. 14. Които са с черен цвят. 16. 
Голямо литературно произведе
ние. 18. Театрално представление, 
което се състои от танцове и пан
томими и е придрркавано от муз
ика 19. Столицата на Колумбия. 
21. 6 и 13 буква на азбуката. 22. 
Труд (син.). 23. 13 и 15 буква на 
азбуката. 24. Орляк птици. 26. Из
вънградски къщи за почивка 27. 
Мюсюлманско мъжко име. 29. Не
вена (гальовно). 31. Столицата на 
Сенегал. 33. Женско име. 34. Муз
икални знаци. 36. Известен естон
ски шахматист Михаил. 37. Марка 
руски самолети. 38. Град в Канада. 
39. Първенец. 40. Строителен ма
териал. 42. Вид литературно произ
ведение. 43. Наш седмичник. 44. 
Метални или книжни знаци, които 
са мярка за стойност при размяна..

ю

КОСОПАД 12 13

Съществуват голям брой причини, които могат да предизвикат 
косопад и временна или трайна плешивост.

3АБОЛЯВАНИЯ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ГЪБИЧКИ
Педизвиканите от гъбички кожни заболявания могат да бъдат 

причина за временно или трайно капене на косата. Те се пренасят 
от болен човек или животно. Освен кожата, тези паразитни видове 
низши организми могат да захванат и ноктите. Детските заведения 
и фризьорските салони, в които знанията и грижата не са на необ
ходимата висота, могат да бъдат източници за разширяване на 
такива заболявания.

За да се установи такова заболяване необходим е лекарски 
преглед с микроскоп, след което се предписва съответната терапия. 
Днес съществуват голям брой ефикасни лекарства срещу такива 
заболявания. За предпазване от тях много важно е всяко лице и 
особено децата да имат свой личен прибор, гребен или четка, които 
да се ползват само от тях.

КРЪГОВ КОСОПАД (Аюресш агеаф)

14 15 16 17

1К 19 21)

21 22 23

24 25 26 27 2К

29 30 31 32 33

34 35 36 37

зн 39 41

42 43 44

На главата или по лицето се явяват малки или по-големи 
кръгообразни поля, на които капат космите. Кожата в тези части е 
спокойна, няма възпаление, запазени са фоликулите и няма други 
субективни знаци. Понякога броят на тези кръгове се увеличава, те 
се съединяват и правят неправилни поля, докато много рядко се 
стига до пълен косопад. След известно време започва период на 
оздравяване. От фоликулите изникват нови косми, които в 
началото са бели и без пигмент.

Причините за този кръгов косопад не са уточнени със сигур
ност. Предполага се, че неврогенните фактори могат да бъдат една 
от причините за това, понеже до такъв косопад се стига най-често 
след голям страх, стрес или физическо напрежение. Причина за 
кръгов косопад може да бъде и нарушение в работата на жлезите

еро в Северна Америка. 10.17 и 15 
буква на азбуката. 12. Област във 
Войводина между реките Сава и 
Дунав. 13. Малка държава в Азия. 
15. Малкото

38. 19 и 5 буква на азбуката. 41. 
Мярка за земна повърхност.

Решение на кръстословицата
18име на една от се

стрите-певици Баруджия. 17. 
Двигател (син.). 18. Мъжко име. 19. 
Езеро в Унгария. 20. Столицата на 
Гвинея. 22. Висока издигнатина, 
хълм. 23. Марка немски автобуси и 
камиони. 25. Мъжки певчески глас. 
28. Сладко ястие от захар, тахан и 
др. 30. Градивна частица на моле
кула. 32. Малкото име на англий
ския футболен национал Ширеър.

Водоравно: 1. Риген. 6. Шоко
лад. 12. Таралеяс 14. Сопа. 15. Ум. 
16. Лимит. 18. Модел 19. Робот. 21. 
Венера. 23. АН. 24. Пасати. 25. Ар- 
26. Иск. 28. Рокада. 29. "Три". 30- 
Лазур. 32. ЛЕ. 33. Рим. 34. "Галеб". 
35. Хижа. 37. Мия. 39. "Ималин". 
41. Ядро. 43. Як. 44. Дарение. 45. 
"Аида".

Отвесно: 1. Ехо, екот (син.). 2. 
Градче до Крагуевац. 3. Свят, све
щен (френ). 4. Ариян (гальовно). 5. 
Малкото име на актьора Марвин. 
6. Гимнастика за жени. 7. В голямо 
количество. 8. Рудник (син.). 9. Ез-

с вътрешна секреция, като нпр. щитовидната жлеза, а понякога се 
забелязват и преки връзки с хронични гнойни процеси, каквито са 
заболяванията на сливиците и на зъбите. Лекуването трябва да се 
предостави на дерматолог.

- Следва -
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СПОРТ ® СПОРТ БОСИЛЕГРАД
ИЗБРАНИ НАЙ-ДОБРИ СПОРТИСТИ В ПИРОТСКИ ОКРЪГ

УДУШИЛ СЕ И 

ИЗГОРЯЛ В ПОЖАРДУШИЦА ДЕЯНОВА ВТОРА
На 22 януари т.г. в Пирот се 

проведе осмия пореден избор за 
титлата ''Спортист на окръга за 
99”, организиран 
"Слобода” и проведен под па- 
тронат на АД "Тигар” от Пи
рот.

^ Сред тези които идват като иай- 
/лЯ?'* талантливи в категорията до 16

години сред девет най-талант- 
ливи се намериха и пет дими- 
тровградчани: Нела Денчич, 
Ивана Владимирова, Саша Пс- 
шич, Далибор Алексов и Боян 
Глигориевич.

Титлата за най-отбор през

В ранните утринни часове на вторник в жилището на Ран
гел Чипев (74), пенсинер от Босилеград, избухнал пожар, 
който той се задушил и изгорял. Съдията следовател в Общин
ския съд в Босилеград Борис Костадинов заяви, че пожарът 
най-вероятно избухнал когато одеало се запалило от кало- 
рифер, който бил до кревата на стареца.

Пожара в стаята ефикасно потушили огнеборци на 
тукашния Отдел по вътрешните работи и попречили огнените 
езици да изпепелят цялата къща и да се пренесат на съседните 
сгради.

в
от вестник 4 5Цу

25За най-добър спортист през 
миналата година в Пиротски ок
ръг е обявена й елена Младено- 
вич. шахматистка от ШК "Пи- §Й 
рот СМБ”, която събра 66 точ- |Н 
ки. След нея се класира Душица Ш| 
Деянова, лекоатлетка от АК 
"Железничар” от Димитров- 1Ц

■ . • миналата година спечели юио- 
шеския отбор на "Раднички” от 

■ГО Пирот, докато на пето място се 
класира КК ”Димитровград-Па- 
ноиияшпед”. За спортно съби
тие на годината е обявен турни
ра по малък футбол под назва
ние "Футбол, а не война”, който 
се игра в четири общини на ок
ръга. Сред най-успешни спорт-

В.Б.

Ш:т■■

шград, която от комисията спече- 
ли 60 точки. Трет е боксьора 
Марян Алексич от Пирот с 49 у||!0|Н 
точки.

Продавам "Мерцедес" 
220 Д, 1974 г. Евтино. 

Справки на тел. 
(018) 544-685, 
след 16 часа.

ОБЯВИ5 ; - 55 5^
Сред треньорите Зоран Ге- ВЙ1Й1 ни педагози място намери и 

Александър Петров от Дими
тровград. Специални признания 

Сред спортните дейци между получиха председателите на об- 
нич от карате отбора на Бабуш- шестима най-успешни се наме- щините Бела Паланка и Дими- 
ница. Ружица Алексова се кла- ри и Чедомнр Стойкович, пред- тровград.

седател на ФК "Балкански”.

ров, треньор на димитровград
ските баскетболисти се класира 
на второ място след Драган Ма-

Душица Деянова

та
“1спра на четвърто място.

СЪОБЩЕНИЕ
Д.с.

IЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ НА 

ЗАЛЕЗА НА КАРИЕРАТА
Умоляваме абонатите на в. "Братство", които все | 

още не са издължили абонамента си за 1999 година 1 
да направят това в най-скоро време и да се абони- | 

рат за тази година. Припомняме, че годишният ■ 
абонамент е 104,00 динара. ]" ; -штшж

Издателството

- »» -Д в** штЛ

Iшш • От кого
Н научил във футбола?
Н - През кариерата съм имал
Н много учители, но особено съм 
Л доволен от Любомир Велкович. 
рВ След това Глигор Пейчев, както 
Ш и от сегашния Новица Алексов. 
В • Известен си като стандартен
^ титуляр и дисциплиниран фут

болист.

най-много сиАко при избора на спортист г 
на годината през 1999 г. може би ■ 
е имало несъгласия, то за тре- И 
тото място всички казват че е 1 
без грешка. А трето място спе- I 
чели Александър Станков-Ац- I 
ко. Този примерен спортист, ма- И 
кър и вече на 37 години е един от ™ 
най-добрите в състава на "Бал
кански”. Тези дни го срещнахме 
и ето какво записахме:

• Ацко, кажи нещо за твоята 
доста дълга кариера.

- Футболната кариера започ
нах още на 14 години в пионер- 

’Балкански”.

шм

На 1 февруари 2000 година се навършват 
ДВЕ ГОДИНИ от смъртта на нашия мил и 
непрежалим съпруг, татко и дядо

СТОЙНЕ ЦВЕТКОВ СТАНЧЕВ 
от с. Груинци, Босилеградско 

Спомените за твоя благороден лик винаги 
ще тачим в сърцата си.

Поклон пред светлата ти памет!
Съпруга Павлинка, синове Никола и 

Иван със семействата си

'..Р

-Да, през дългата си кариера 
"Раднички”, "Балкански”, а 

две сезони играх и в "Желюша", 
не съм имал почти никаква 
пауза, а през кариерата си не 
съм получил никога червен кар
тон и само четири жълти.

• Какпи са ти желанията до края па кариерата?

вс
щВ*;!

Александър Станков - Ацкоския състав на
След една година ние четирма 
най-добри минахме в Пирот, където тренирахме 

състав на "Раднички”. С 
"Балкански" и

- В сръбска дивизия играх само едни сезон и 
желанието ми да изиграя още един сезон във фа- 
нелката на "Балкански”.

• Какво след завършапане па кариерата?
Работя на такова място (шеф на магазин в 

"Сточар”) на което съм много зает, така че от 
някоя активна работа в спорта няма нищо, но това 

отбора освен вратар, но най много ми лежи срс- 31(а,ш че ||с съм готов да „омогна винаги когато 
дата на терена, да организирам играта на своя 
отбор и да развалям играта на противника.______

СКРЪБНА ВЕСТ
На 20 януари 2000 година в Нови Сад на 85 

години почина нашата скъпа и незабравима
ЦВЕТАНКА-ЦЕЦА СТАНКОВИЧ 

по баща ПОПОВА, 
родена в Цариброд 

ВЕЧНО СКРЪБЯЩИ: дъщеря Йованка. зет 
Младен, братаница Милка Станоевич и 
братанец Петър Попов

и играехме за младежкия 
непълни 18 години се завърнах в 
през 1981 година дебютирах на мястото на десен 
защитник.

• На кое място най-много обичаш да шраш?
- През кариерата съм играл на всички места

трябва. Д.с.

СУРДУЛИЦА

”РАДНИК” ЗАПОЧНА ПОДГОТОВКИТЕ СИ 
ЗА ПРОЛЕТНИЯ ПОЛ У СЕЗОН

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 21 януари 2000 година се навършват 9 

дни от смрътта на непрежалимата ни 
съпруга, майка и баба

РУЖА ЙОВАНОВИЧ 
(по баща МИЛЕВА) 
от Димитровград

На тази дата ще посетим вечната й къща 
в димитровградските гробища и ще я залеем 
със сълзи.

Опечалени: съпругът Найдан, дъщери Славица и Светлана, си- 
Драгон и Душон, внучетата и други роднини.

биха 8 мача. Голмайсторите па 
сурдуяишкии отбор записаха 38 

, а и тяхната врата влязоха 5 
топки повече - 43. На ггьрво мя-

"Радник” които през есенната част поне
соха най-голямо бреме в играта

надяват да запазят позици- гола

Футболистите 
от Сурдулица тези дни 
ха подготовките си за пролетна
та част от футболното първен- 

Сръбската футболна ди

на
започиа-

и се
ята си в средата на таблицата.

полусс- сто във временното класиране е 
"Железничар” от Ниш с 41

На края на есенния

19мача*"и заеПРмясто. Сурду- точки, а па 20 - последно място 
полза 7 "Морава с 10 точки.

ство в
визия - група Ниш. Засега подго
товките се провеждат на град-
ския стадион в Сурдулица, а най- личани рошиха в своя

по-голяма част от срещи, 4 играха наравно и за! у
нове

м. я.
вероятно и 
подготвителния период футбо
листите ще прекарат в града с 

Власина или някое

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 21 януари 2000 година се навършиха 40 

дни от момента, в който се угаси животът на 
нашата скъпа

Започнаха подготовките 

” Балкански”
излети до 
друго курортно ;място в околно- ГРОЗДА ЦАРИБРОДСКА 

(1918-1999)
Нейният светъл образ и голяма човешка 

душа ще живеят в сърцата ни.

настта. :Пролетната част от п ървен
ството ще та почне кч,м края па 
следващия месец. Ръководите- 

сурдулишкия футболен

"Балкански"започнахарс-На 23 януари футболистите 
довий подготовки. Отбора с със същия състав както и миналия 

футболисти щс сс опита да задържи средата па

на
!

сезон и с тези 
табелката.

ОПЕЧАЛЕНИ) синове, снахи, внуци и правнуцилите на
отбор казват, че и през пролетта 
ще разчитат иа футболистите,

Д.с.

28 ЯНУАРИ 2000 г.
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НАЙ-ДОБЪР
На промоцията на стихосбир- 
а "Майко, не слушай моята пе- 
”, водещият Садик Хамидович 
ва на поета Ацо Пеликана:
- Хайде сега, Ацо, кажи ни не- 
в което считаме че си най-до- СИВА иколомия

- Зняйеш ли, Манчо, дека сви смо уплетени у туя сиву иколомию 
за кою толкова се орати у дзаднье време? - заступи ме онядън 
Кърста Пискаралото.

- Айде-де, я съм прос, а ти учевън човек, па че ми кажеш! - 
подбъцну га я.

- Да си прос - не си, ама сякаш да изгледаш прос, та човек да не 
те спипа на тесно!

- Добре де, не ми се препира съга, айде обясни ми.
- Нема кво да се обяснява. Све йе ясно ко бел дън!
- Ако йе толкова ясно защо толкова учевън свет мудруйе, 

политици орате да не кажем млате празну сламу и не знаю кико 
да вой препрече пут?

- Баш за това що млого мудрую, а оно йе просто ко васуль.
- Айде, целият съм станул на уши, чекам да чуйем? - чъчну га 

изгледа у болното место, та он не осети подигравкуту.
- Слушай съга: ти празнува ли празниците?
- Празнува! - отговори я ко запета пушка.
- Нову годин?
- И Новуту нову годин, и Старуту нову годин!
- И Божич?
- И Бъдньи вечер, и Коледу, ако очеш и Божич!
- Йоще некой празник?
- И Стевановдън, и Йовандън... Ама кво си ме запел с тия 

празници, знайе се койи су празници съга! - поче се ядосуйем я.
- Е убаво! А са ми кажи колко паре си поарчил за свите тия 

празници?
- Одека да знам, знам само дека пооарчимо кочка...
- "Кочка"! - цъвну Пискаралото кико лале. - Колко йе това 

"кощ<а"?
- Одека да знам, не съм Пискарало, та да пишем...
- Е, требал си да пишеш. Ама айде съга горе-доле че ггресметнемо. 

Колко за Новуту нову годин? Да речемо: пестотин динара! Па за 
Божич. айде он йе посън, да речемо: триста! Па за Старуту нову 
годин йоще триста! За Стеванов дън и за Йовандън по двеста - това 
су четрисготин? Има ли толкова?

- Па може и да има! - реко я и се замисли.
- Е, ка събереш све горе-доле открекала йе илядарка и половина! 

А съга ми кажи колко ти йе пензията?
- Тува негде около илядаркуту!
- Е, одека су ти онея пестотин динара? - питуйе ме и само що 

нейе полетел от радос дека ме притиснул уз дзъдат.
Я се почеша куде ме не сърби, па реко:
- От тувлекат!
- Айде не ме лъжи, одавна си изтупал ти тувлекат! Дека си нашъл 

половин илядарку!
Мене ме вати истинскьи яд, бъркну у пазуву и извади отам йоще 

целу илядарку:
- Еве одека! Продадомо с бабуту йедно от свинчетията на 

комшию и ко що видиш и остаде ни нещо за и по празниците!
- Млого убаво! - мезети ме Пискаралото. - А платил ли си данък?
- Къв па съга данък те снашъл?
- Данък на свиньчето що си продал!
- Ама-я га дадо на комшию, йедва му га ариза...
- Е видиш ли - това ти йе сива иколомия. Ти си продал свиньче 

- не си платил. Ония продал теленце - не платил, трет продал 
брани ще - пак не платил! Тия с бранището продал само дървата.. 
Па после, погледай на пазарат свак нещо продава - друг нещо 
купуйе. А некойи продаваю, ама чуждо, демек препродаваш. Докара 
компире от Лесковац, а дере гърло дека су височкьи, демек он гьи 
садил, копал и пазил от златицу... А да ти не орятим за тия що 
препродаваю сиренье, сапунье, текстил и кикво ли йоще нема.. Е 
това ти йе Манчо, сивата иколомия! Арчимо повече от това що 
имамо, а майсторе чукну там-онам и дебело ти наплате, ама за 
данък не се сечаю! Разбра ли са?

Одека знам, може и да йе прав Пискаралото.____________ _

- Това в което съм най-добър

ПРИ ЛОГОПЕД
Един димитровградчанин пра- 
малкия си син при логопед за

ка-
пръв път се среща с детето,

-Кажи Митральез!
- Картечница! - отговаря мал-

А.Т.

БАБА НА ПАЗАРА
(Хумористичен разказ за мало и голямо)

Баба на пазара две кози изкара. 
Търговци минаха, баба попи

таха: Колко за козите? - Дадоха 
парите.

Вкъщи, с кривака, дядо я до-ме иска да поскита всичко да опи
та! Току си излезе - при сладкаря чака: 
влезе: - Къде беше, стара?

- Дърто, на пазара. Знаеш, че 
козите...

Край една момичка седна на 
Баба се усмихна и от радост ки- столичка. Иска на чиния, мъничко 

от тия... Взе си гурабия. Изяде тат-
лия. Проба това старо и един ”фи- нкай много! - викна дядо строго, 

рици имам за лъжици, имам за теп- гаро”. Взе си за душица малко и 
сия и за вересия - ще върна на бра- халвица. Па и лимонада (че така се 
та дълга за полата, имам на съседа пада), 
да давам за меда, по поща ще пратя 
данъка да платя... За внучката Ел- доледче...
ка имам за панделка. За втората, Мина що отмина - влезе в ма- Дънките си стяга и през двора 
Надка, имам за тетрадка. За тре- газина (белким тука няма много да бяга! Вика към стобора: - Пома- 
тата, Нена, за кукла червена!

Имам и за Ига, да си купи кни
га. Тъкмо бабки стига.

хна! Взе пари да брои.
Смята баба, крои: От тия па-

- Давай тук парите и не дръ-

- Леле, проклетия!
Вдига гюрултия дядото с кри- 

. вака. Че какво дочака!
(Тая баба стара бой ще си из-И си тръгна вече с едно сла-

кара.)

се мае, ама кой го знае!): гайте, хора!... Пуст да е пазара! -
- Добър ден, Илия!... Давай ми кълне бабата стара... "Добрите ко- 

шамия. Два метра басмица бабки зици! Дадох ги за трици... Човеци 
Па си баба стара тръгна от паз- за Върбица. За Великден дрешка и ли беха тия що ги взеха, хаир не 

... една опрешка... Дай чорапи тън- видели, вълци ги изели!”
И пак баба бяга. Но не й по-

ара.
В село Вълковия годи да си хо- ки и ония дънки...

Защо ти са дънки?! мага: бързо я настига кривата то- 
- Да се баба стара малко по- яга.

(Тая що й хрумна на акъл, до- докара! (И стана пазара.) 
бра е... Де, сега да видим бабата що 
знае!)

ди, ама по чаршия ще се пораз
ходи...

... Спасявай се, дърто! Скъп ти 
Пари баба плаща! За глава се е живота!... Брей, че се катери ба- 

хваща: - Леле, в портмонето няма бата на плота!
Най-напред, дъртата, влезе в за "комбето”! Как ще си отива тая - Ала пусти дънки правят баби 

кръчмата. Тук, при Кривошия, пи баба крива?!... Козици не води, пе- спънки... "ОЛЕЛЕ-Е!” - изхока...
Петни я старчока. Ама я налага с 
кривата тояга!... Старата хралупа,

една ракия. И кафенце черно пий- ша ще си ходи... 
на си, наверно. Яде баба Дена лу
канка солена. Взе си баба стара 
малко и от скара. Пийна си и бира... лече: - Ербап баба! - рече.

Торбата си върза и малко по
бърза...

Спря на Козарица.
Па в една горица дънките нав- добре я натупа.

Що стана на края, вярвайте не 
зная... Зная, че додето дядо бил ов-И на ум събира всичко колко 

става.... (И пари си дава.)
И хич тя не годи вкъщи да си

чар, бабата в градчето била на па-
Вървяла, вървяла, седяла, сто- зар. 

яла, докато да стигне, баба закъс-ходи. Милорад ГЕРОВДявол да я вземе, додето е вре- няла!
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