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Гергодвен е най- 
хубавият пролетен 

християнски празник 
след Великден. Той е 

посветен на Свети 
Георги Победоносец, 
защитник на земедел

ците и овчарите.
В Бялгария се 

празнива и като Дена 
на армееца.

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ |
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ПРЕЗИДЕНТЪТ КОЩУНИЦА ЗА ИЗБОРИТЕ В ЧЕРНА ГОРА

КРАЙ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ДРАМИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ЮВ

10 МЕСЕЦА В КАЗАРМАТА
- Изборите в Черна гора ни предлагат две при

чини да се надяваме на по-добро и по-известно 
бъдеще. Преди всичко ге показаха, че постепенно 
загърбваме политическите драми 
другата република и се доближаваме до рацион
алните, полезни за всички ни решения. Не по-

Черна гора. У верен съм, че черногорските 
партии и обществеността в Черна гора ще проя
вят мъдрост и способност да се постигне 
договор, на чиято основа след това ще се проведат 
разговори със съюзните и сръбските политиче-

самата * Ще има възможност да си изкупят военната повинност, но само 
онези, конто докажат, че имат причина за това, каквнто са 
големите материални загуби, школуване или семейни проблеми

По почин на Генералщаба на Югославската донска югос
лавското министерство на отбраната подготви Законопроект за 
изменения и допълнения в Закона за Югославската войска, спо
ред който военната повинност се съкращава от 12 на 10 месеца.

В информацията, поместена на официалния сайт на ЮВ се 
посочва, че гражданите, които се определят за цивилно отби
ване на военната си повинност ще го направяят за 20 вместо 
досегашните 24 месеца.

- С това законопредложение за пръв път се въвежда инсти
туцията - изкупуване на задължението да се отбие военната 
повинност. Това ще бъде изключение, за което решава начал
никът на Генералщаба или командир който бъде упълномощен 
от него. Предложението скоро ще бъде внесено в скупщинска 
процедура, се посочва в информацията.

Изкупването на военната повинност не означава освобож
даване от военните задължения, понеже и такива хора ще имат 
военно разпределение, само че се освобождават от служене в 
казармата. Това не е право, а изключение, което би могли да 
ползват само отделни лица, които докажат, че това им е необ
ходимо (големи материални загуби, школуване и постдилломно 
следване, семейни и други проблеми). Изкупването ще бъде 
позволено като крайна възможност, след като се надмине до
пуснатата граница за отлагане на отбиването на военната по
винност в казармата.

този
и в едната, и в

ски институции, при пълна толеранция и взаимно 
малко значимо, а може би още по-важно, е това, уважаване. По този начин съвместно ще стигнем 
че изборите потвърдиха жизнеността на идеята за до най-рационалното решение за държавата 
съвместна държава на Черна гора и Сърбия. За- 
това искам да честитя на избирателите в Черна 
гора, конто с масовото си участие в изборите про- семейство 
явиха зрялост, храброст и високо съзнание за 
ционалното достойнство и за необходимостта

в ко
ято живеем и която само като такава - съвместна, 
ще намери свое място в европейското и световно 

' на демократическите страни. Уверен 
начин ще можем да водим 

от успешна борба за решаването на косметския 
запазването на интегритета на държавата, заяви проблем и за толкова необходимото ни стопанско 
югославският президент Воислав Кощуница.

- Разбира се, личимото разделение, почти 
наквото делене на електората показа необходи- подчерта президентът Кощуница. 
мостта от постигане на политически договор в

на- съм, че по този

развитие. В просперираща правова държава не- 
ед- съмнено добре ще живеят всички наши граждани.

ИЗБОРИТЕ В ЧЕРНА ГОРА

БЕЗ ПОБЕДИТЕЛ
Според все още неофициалните резултати от провала на коцепцията за независима Черна гора 

предсрочните парламентарни избори в Черна го- и че сега се откриват истински възможности за 
ра нито една коалиция или политическа партия не редефиниране на отношенията между Сърбия и 
може сама да сформира ново правителство. Коа- Черна гора на федерални основи, 
лицията "Победата е на Черна гора” спечели до
верието на 42,05, а най-големиятй съперник ”3ае- забележки и съмнения в регуларността на избо- 
дно за Югославия” - 40,67 процента от електо- рите ще има известни промени, факт е, че мнозин- 
рата. Далеч след тях са Либералният съюз на Че- ството общини в тази република са гласували до- 
рна гора, Народната социалистическа партия - верие на коалицията "Заедно за. Югославия”.
Момир Булатович, Демократическата уния на ал- Именно, освен в седемте общини, в които СНП е 
банците и Демократическия съюз в Черна гора- управляваща, мнозинството от избирателите в

още пет общини са гласували за тази коалиция.
На извънредните парламентарни избори в тази Показателен е примерът на Никшич, където на 

югорепублика гласуваха общо 361 885 избирате- предишните‘‘Избори Мило Джуканович имаше 8
ли, а първите проверки показват,че изборите ще хиляди гласове повече от съперниците си. Този »Хрябпаяснонглас110дасекаже>Че във филиалите на държавните 
бъдат повторени в три избирателни пункта в об- път не само че изчезна това предимство, но С11П институции в Димитровград трябва да работят днмитровградчани, 
щините Жабал, Тиват и Никшич. спечели хиляда гласа повече от коалицията на а нс да се довеждат хора от Пирот и други среди”. Така пред

Председателят на СНП Предраг Булатович Джуканович. ” Братство” председателят на ИО на ОС в Димитровград м-р
смята, че слеД обнародването на изборните резул- Според сегашните данни, Джуканович има вла- Михаил Иванов коментира известния случай с настаняването на

осем бт общото 21 общини в Черна гора, работа на трима работници от Пирот на общо 4-те вакантни
за Юго- работни места в димитровградския клон на ЗОП.

Без оглед на това дали заради многобройни ге В РАЗГОВОР ЗА "БРАТСТВО“ М Р МИХАИЛ 
ИВАНОВ ПОВДИГНА ГЛАС

СРЕЩУ
ДИСКРИМИНАЦИЯ НА 

ДИМИТРОВГРАДЧАНИТЕ
Мехмед Бардхи.

ст втати от дневен ред са махнати всички приказки 
относно референдума за независимостта

гора, докато подпредседателят на тази партия славия 
Сърджа Божович смата, че резултатите показаха

Чер- либералите в една, а коалицията "Заедно 
” - в 12 общини в Републиката.

на
Във връзка с тази тема той 

наблегна и върху случаите на 
приемане на работа на пожарн
икари от Пирот в местната По
жарникарска служба (ПС), в 
следствие на което в случай на 
ножар тя не може винаги да дей
ства спешно и максимално ефи
касно, понеже работниците й от 
Пирот идват в Димитровград 
със закъснение. "Приемането 
на пожарникари от Пирот в ме
стната ПС е направено по лична 
инициатива на началника на ме
стното подразделение на МВР 
Тошко Марков, който е наста
нявал на работа хора на свои 
приятели и роднини и мисля че 
това е катастрофа”, категори
чен е в своето заключение Ива
нов.

на

ПРЕДСТАВЕН НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА

АКЦИИТЕ НА БОРСАТА СЛЕД 

МЕСЕЦ И ПОЛОВИНА
* Към края .га мсссц май е предвидено да бъде гласуван новият Закон зя приватизацията, а през 
следващите четири години ще бъдат приватизирани всички обществени предприятия Инфор- 

• мационна система за следене на приватизацията ще обезпечи пълна прозрачност
печи по-голям прилив на инвестиции, докато наСлед месец и половина съществено ще се 

променят обстоятелствата в Сърбия във връз- втор план остава създаването на бюджетни до- 
ще започне прила- ходи, с които да се издължават държавните дъ- Михаил Иванов

ка с приватизацията: тогава 
гансТЪ на закона, който ще бъде гласуван към 
края на май и на борсата ще се намерят акциите 
от досегашната приватизация. След четири го
дини би трябвало да се приватизира цялото об- които се нуждаят от стратегически 
ществено имущество у нас, така че ще останат ри) и малки и средни предприятия, 
само държавното и частното имущество, без тономио ще вършат приватизацията си. 
общественото. Съществува и идея първите тсидъри ( съби-

Обосновавайки новия начин на ириватиза- райето на оферти чрез публични обяви) да ъ-
дат отваряни пред ГВ камерите, за да се обез-

лгове и пенсиите.
За приватизация всички предприятия ще бъ

дат разделени в три групи: държавни, големи (
инвестито

ра борса и още някои клонове на 
държавни институции, ведомст
ва и служби в общината. Комен
тарът на председателя на общи
нското правителство е, че тази 
практика може да се третира и 
като дискрнминаторско, неспр
аведливо 
гарското малцинство и населс

(На 3 стр.)

които ав-
Освен случаите е приемане 

на работа на хора извън Димит
ровград в местните клонове на 
ЗОП и ПС, той изтъкна, че та
кава практика е прилагана и в 
полицията, митницата, трудова-

отношенис към бъл-
цията министър Влахович подчерта, че 
внатн цел е ма сръбското стопанство да се

осно-
обез- печи пълна прозрачност на работата.
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СЪВМЕСТНО ПРОТИВ 

ПРЕСТЪПНОСТТА
” НД СИМЕОН II” НЕ Е 

РЕГИСТРИРАНО
Столичният съд в София отказа да регистрира движението 

на царя "Национално движение Симеон II”, с което трябваше 
да участва в предстоящите парламентарни избори насрочени 
за 17 юни.

Решението си съдът не обоснова заради Устава на дви
жението. Не се знае дали цар Симеон ще обжалва това ре
шение.

- Щом не ни регистрират, не можем да участваме и няма да 
участваме на изборите. Очаквам регистрацията в последния 
момент, в последния час, в последната секунда, заяви предсе
дателят на Контролния съвет на НДС II Коста Цонев откри
ването на царската приемна на ул Цар Шишман 30

* Министрите на вътрешните работи Емануил Йорданов и Зоран Живкович на срещата си в понедел
ник в Белград сложиха ударение върху осуетяването на организираната престъпност, трафика на 
наркотици, оръжие и хора

Сюзнияг министър на вът- между министерствата на вът
решните работи Зоран Жив- решните работи в Югославия и 
кович прие в понеделник в България не са били на задово- 
Палатът на Федерацията в Бе- лоително равнище, но това ще 
лград българския си колега се промени много скоро. С мин- 
Емануил Йорданов. Занапред истър Живкович водих съдър- 
полицията в двете съседни жателен разговор, преди всичко 
страни, както беше казано след за правното регламентиране, 
срещата, съвместно ще се каза Йорданов като подчерта, 
ангажира върху осуетяването че сътрудничеството между йо
на престъпността - преди всичко лицията е интензифицирано 
трафика на дрога, оръжие и особено след срещата на външ- 
хора от източната към запад- ните министри от двете страни, 
пата част на Европа.

- Никога досега отношенията токоли, с които подробно ще се

МИНИСТЪР ДИМИТРОВ ЩЕ 
ПРЕНАПИСВА ИСТОРИЯТА

лйю история трябва да бъде пренаиисан, защото 
те факти за политическата система през послед-

Вече се готвят отделни про- Учебникъ
исторически 
ните 122 години не били добре поднесени.

Това обяви просветният министър Димитър Димитров на 
среща с директорите на училищата от Великотърновския ре-

онази част от

Зоран Живковичуточнят съвместните усилия за 
борбата срещу организираната 
престъпност в съзвучие с кон
венцията, която министрите 
Йорданов и Живкович подпи- 
саха в Палермо, по време на ме- те- кРай «ътя за тРаФик на

наркотици, оръжие, хора, ими
грация...

- Ние сме длъжни да издигнем

Вицепремиерът на 
Сърбия и 
републикански 
министър на 
вътрешните работи 
Душан Михайлович прие 
в Белград българския 
минситър на 
вътрешните работи 
Емануил Йорданов. И на 
тази среща главно беше 
разговаряно за 
съвместната борба 
срещу опрганизираната 
престъпност.

рани са разположени край "ма
гистралата на престъпността”,

гион. От съществена преработка се нуждаела 
учебника, в която се разказва за периода след Освобожде
нието. 1

$ 5 млн. е отпуснал кабинетът за купуването на компютри в 
1000 училища, каза още проф. Димитров. Във всяко 
лата

ждународната среща посветена 
именно на борбата против ор
ганизираната престъпност. В 
най-скоро време ще бъдат сфо
рмирани и българско-югослав
ски групи на експертно равнище.

Министър Живкович подче
рта голямата необходимост от 
сътрудничество с българската 
полиция, понеже нашите две ст-

от шко-
ще има по два кабинета с 6-7 компютъра, обеща той. ,

сътудничеството на по-високо 
равнище. Границата между 
Югославия и България трябва 
да свързва хората и същевре
менно да бъде непреодолима ба
риера за престъпността, каза 
министър

"ТРАБАНТ” ПРЕВЪРНАТ В 
САМОЛЕТ

Живкович.

СРЕЩАЛА КМЕТОВЕТЕ НА НИШ И СОФИЯ

ПРЕДИМСТВО НА МАГИСТРАЛАТА И
ЛЕТИЩЕТО

на аерогарата в София.
Кметът Софиянски припом

ни, че българската столица ще 
настоява пред правителството в 
България възможно по-скоро 
да запрчне изграждането на 
автомагистралата Ниш-София.

- Това ще бъде от голяма 
полза и за нашите два града, ко
ито лежач' на най-важния евро
пейски коридор № 10, който 
<рега се заобикаля, каза Стефан 
Софиянски. Интересно ми се 
вижда и предложението на ко
легата Чирич, нишкото летище 
да стане алтернатив на софий
ското, понеже самолетите сега 
се отправят към Варна или Бур
гас, които са отдалечени о,т Со
фия около 400, докато до Ниш са 
едвам 150 километра.

На приема в Ниш беше и 
съюзният министър на вът
решните работи Зоран Жив
кович, който раздвижи трис
транната програма за сътру
дничество още като гра
доначалник на гр. Ниш.

■

Минисамолет изобретил самоукият авиоконструктор от 
силистренското с. Айхдемир Илия Мирчев. Той взел за ед
номестния си летателен апарат двигател от стар автомобил 
"Трабант", а колесника направил от бракувана сенокосачка.

52-годишният добруджанец, който работи в склад на местна 
фирма, нарекъл техническото си творение ДИС-3, като полз
вал първите букви от имената на внуците си - Диана, Иван и 
Симеон. Това е третото летателно чудо в "кариерата” на изо
бретателя и тежи ’.’само” около 140 килограма.

Първия си минисамолет айдемирецът конструирал още 
през 1985 г. и показал на авиосалона в Пловдив.

"Отсега нататък няма да се занимвам с хобито си, но ще 
разкрия тайните на тримата си внуци”, каза за "Труд” самоу
кият авиоконструктор.

ш
ш

Щ мЛ

:

Стефан Софиянски (втори отляво) със сътрудниците си

на кабинета Любомир Ива
нов, нишкият кмет Горан Чи
рич подчерта, че след водос
набдяването и градската хи
гиена, сътрудничеството ще 
продължи и на културно-нау
чното и стопанско поле. Една 
от везможностите е, нишкото 
летище да стане алтернатив

На път за Белград, където 
участва в срещата на градон
ачалниците на балканските 
държави, кметът на София 
Стефан Софиянски със сът
рудниците си в неделя бе при
ет от градоначалника на гр. 
Ниш Горан Чирич. Събесе
дниците обмениха мнения за

БЪЛГАРИНЪТ ПУШИ ПО 
5000 ЦИГАРИ ГОДИШНО

Средно 5000 цигари изпушва годишно българинът. Повече 
от 60 на сто от активното население в България вече пуши. За 
съжаление жените са по-голямата част от любителите на 
тютюна. По този непрестижен показател България заема 
второ място в Европа след Унгария, сочат проучаванията.

Започна световна кампания за борба с тютюнопушенето 
сред тинейджърите. Представители на най-големите произ
водителки на цигари - концерните "Бритиш американ 
табакоу", "Джапан табакоу интернешънъл” и "Филип Морис" 
ще ръководят тази кампания в България. На опаковките на 
продуктите си те поставиха надпис на български, че е забра
нено цигарите да бъдат продавани на непълнолетни. Про- 
грами за опазване на младежите от тютюна се изпълняват в 70 
страни на света.

В. Богоев
продължаване на тристран- 
ното сътрудничество ”Ниш - 
София-Колумбус” (Охайо, Сътрудничество в транспорта
САЩ). Министрите на транспорта на СР Югославия и Р България Зо

ран Шами и Антон Славинскн подписаха във вторник в Белград 
споразумения за въздушния и презморски транспорт и Протокола 
на Второто заседание на смесената югославско-българска 
за икономическо сътрудйичество.

- Сътрудничеството между Югославия и България, 
държави в Югоизточна Европа, има стратегическо 
целия континент, каза министър Шами.

Приветствайки кмета на 
българската столица, който комисия
се придружаваше от помощ
ника му Венцеслав Николов, 
завеждащата 
"Ниш-София-Колумбус” 
Цветина Божинова и шефа

като важни 
значение запрограмата
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СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯ 

НА ДИМИТРОВГРАДЧАНИТЕ
БЕЛГРАД ПОЕМА 

ИЗЦЯЛО БУФЕРНАТА 

ЗОНА(От 1 стр)

като
малцинство в нашатаДимитровградска община 

цяло. Заради политиката на предходния ре
жим огромна част от димитровградчаните 
сега са социално застрашени. Ние трябва да 
изискваме от Републиката да ни помогне при 
възстановяването на стопанските фирми 
именно както това прави със "Застава”. Оно
ва, което Застава” е за Крагуевац, това е 
ГИД за Димитровград... Някои хора от пред- 
ходното ръководство нарочно са искали да 
свалят социалния праг на жителите на Ди
митровградска община. За да би можал 
кой в Пирот да получава социална 
приходите му не трябва да 
2000 динара, докато тази сума в нашата об
щина е 300 динара. А на 300 динара социална 
помощ е 190 динара за един човек, а за повече 
члена на семейството малко повече от 300 
динара. Въпреки това обаче, тук в държа
вните

нието на среда, които поради 
личните си интереси са променили фамил
ните си имена. Влиятелните хора от тази сре
да, които са помагали бившия режим да при
лага дискриминаторска политика към 
ното, население, събеседникът на "Брат- 
ство оквалифицира като еничари, които са 
се ръководели единствено от личните

мест

ен ин
тереси.

В края на разговора по тази болезнена за 
димитровгрдчани тема, Иванов ни инфор
мира и за един почти невероятен случай. За 
каквоня- става дума? "Тези дни, разказва той, с 
г-н Небойша Иванов, председател на УС 
КИЦ Цариброд” бяхме в Пирот, където 
трябваше да завършим една работа в 
тамошния клон на ТЕЛЕКОМ, а във връзка 
с откриването на ТЕЛЕДОМ в Димитров- 
град, който е поместен именно в седалището 
на КИЦ "Цариброд” в нашия град. Когато на 
един

помощ, 
са по-големи от на

В Главната квартира на НАТО

Генералният секретар на НАТО Джордж Робертсън потвърди 
решеността на НАТО изцяло да отстъпи буферната зона на 
властта в Белград и заяви, че атлантическият съюз ще обсъди 
плана за завръщането на югославските сили на сигурността в "най- 
чувствителния” сектор Б от буферната зона в Югоизточна 
Сърбия.

Този план в главната квартира на НАТО в Брюксел в сряда 
представи югославската делегация, водена от вицепремиера на 
Сърбия Небойша Чович.

институции се приемат хора от Пирот, 
като че ли ние нямаме способни хора с адек
ватни дипломи, които седят без работа”, ка
зва Иванов и добавя, че по време на бившия 
режим е наблягал предимно на гражданските 
права на хората, които не били спазвани, но 
след триумфа на демокрацията той смята, че 
трябва да се отиде и крачка напред, т.е. да 
започне открито да се говори и за правата на 
националните малцинства в нашата страна.

Продължавайки по същата тема предсе
дателят на общинското правителство раз
критикува и числящите се към българското

референт споменахме организацията 
КИЦ "Цариброд”, той неочаквано каза, че 
той с малцинствата не обича да работи. А аз 
му отвърнах, че ще се наложи все пак с 
всички да работи”.

Ние, димитровградчаните, ако вече по
насяме последици затова, че живееме покрай 
границата в крайна сметка от този факт би 
трябвало да имаме и някаква полза”, зак
лючи председателят на ИО на ОС в Ди
митровград м-р Михаил Иванов.

БАБУШНИЦА

БЮДЖЕТЪТ ТЕЗИ ДНИ
Бюджетът на ОС в Бабушница ще (гьдеБ.Д. приет тези дни. С 

приемането му се е закъсняло поради това, че органите на местното 
самоуправление не са получили по-рано становища и напътствия 
от компетентните републикански органи, въз основа на които 
общинската власт прави бюджетопроекта, информира ни Зоран 
Спасич, председател на ИО на ОС в Бабушница.

Приходната част на бюджета, според Спасич, би трябвало да е 
на стойност 17 900 000 динара. Общинската хазна ще се пълни 
предимно със средства, които се съберат от данъка на оборот. От 
този източник в хазната е запланувано да се стекат около 9 500 000 
динара.

ДИМИТРОВГРАД

КОМУНАЛАЦ” ЛЕГНА НА 

БРАШНО”
?? ??

Б. Д.
бе "замръзнат” веднага след промоцията му, ма
кар че е жизнено важен от екологическа гледна 
точка за защита на водоснабдителната система 
"Ивкови воденици”.

Що се отнася до стачния комитет , чиито чле
нове в един момент са предлагали да се прекъсне 
със съхраняване на мъртвите и да се спре на- • 
пълно водоснабдяването на града, становище е, че

Така нашият народ казва за някой, който се 
опъва, опъва и когато няма накъде , се, съг- ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ В БОСИЛЕГРАД 

РАЗДВИЖИ ИНИЦИАТИВА ЗА НОВО 
МЕСТНО САМООБЛАГАНЕ

ласява.
Добрата новина идва от "Комуналац”. Ог

ромно болшинство от заетите в явното пред
приятие в Димитровград - 110, тези дни на об
що събрание, се определиха да приемат пос
тавения от Общинската скупщина Мирослав 
Йованович за изпълняващ длъжността дирек
тор на предприятието. Само двама от присъст-

НАЙ-НАПРЕД СЪС 

СОБСТВЕНИ СИЛИНяма място за реваншизъм
Същевременно, обаче е констатирано, че ако 

е имало злоупотреби, които не са в унисон с ра
зпоредбите на Закона за стачка, всеки лично ще 

нисон със Закона. Не-

Очаква се през следващите пет години от местно самооблагане в 
общината да се съберат 19,5 милиона динара. Те изобщо няма да са 
достатъчни за решаване на натрупалите се комунални проблеми и 
затова ще се търсят средства и от други източници

ващите се определиха против и няколко се въз
държаха. Той пое директорския пост в понедел
ник, а сега вече бившия директор Емил Сок
олов, комуто мандата изтече на 27 март т.г: взе 
решение за годишна почивка. Както узнаваме 
от новоназначения директор, Соколов на 20 ап- 

поискал със споразумение да напусне фи-

търпи последиците, пак в у 
ка само да напомним, че "поводът” за стачката в 
"Комуналац” бе криворазбраната (дали случай
но или нарочно) информация по локалното ра
дио за намеренията на общината дй сформира

Членовете на Общинския съвет в Босиле
град раздвижиха инициатива за въвеждане на 
ново петгодишно местно самооблагане в 
общината, от което се очаква да даде принос 
в решаването на повечето комунално- битови 
въпроси от общ интерес на гражданите. 
Досегашното петгодишно парично самообла
гане изтече в края на миналата година, а но
вата - временна власт очаква следващото да 
влезе в сила в началото на гали и да трае до 
края на 2006 година.

Според груби преценки, 
самооблагането - върху заплатите на заетите, 
пенсиите, дохода на занаятчиите и върху ка
дастралния доход на селяните - да се съберат 
19,5 милиона динара. Планира се 15 на сто от

рил е 
рмата.

Как се стигна до развръзката на "комунал- 
възел” в Димитровград?

Ден-два преди общото събрание на заетите, 
група работници търсят контакт с общинското 
ръководство като официални представители на 
фирмата, понеже със стачния комитет не можа 
да се постигне никакъв, дори и компромисен, 
договор. На срещата между двете страни се сти
га най-напред до констатация, че е в интерес на

фонд за подпомагане на стопанството от сред- 
ставата събиращи се на границата за сметка на 
общината. В исковете, които последваха от име- 

стачкуващите, тези средства изобщо 
споменаваха. Всичките искове бяха чисто поли- 

Генералната стачка започна на 23 януа-

ния
| Vне сето на

тически.
ри и непрекъснато продължи цели три месеца. 
Последиците, съвсем незаслужено, почувстваха 
гражданите на общината, които обаче ясно из
казаха своето мнение по време на вече познатите

очаква се от

Миле Миленоввсички ТЯх да се изразходват за изграждането на во
допровода и канализацията в Босилеград и Ра- 

йчиловци, 30 процента за модернизиране на улиците и за изграждане на 
Босилеград, 40 на сто за телефонизация на селата и за

събития.
Сега, когато положението в "Комуналац” се 

нормализира, очаква се в най-къс срок да бъде 
деблокирана сметката на фирмата и заетите да 
получат заплати. На срещата между представи
телите на "Комуналац” и общината, а също така 
и на общото събрание , е констатирано, 
лати ге са сравнително малки и затова ще се уве
личат с 30%. м „

Нека да кажем и това, че в "Комуналац е 
избрано и ново синдикално ръководство 
председател на синдиката е избран Гоша Герги- 

строителен техник, Шеф на цеха за оказване

"КОМУНАЛАЦ" ДА НЕ СЕ ДЕЛИ
по която и да е основа, а решението на Общин
ската скупщина като основател на предприяти
ето, трябва да се зачита (макар и два дена, както 
някой каза), като при това и едната и другата 
страна максимално коректно се стараят да се 
нормализира 
Веднага след като поеме длъжността, Йовано- 

специалистите от "Комуна-

мост в
изграждане на ТВ ретланслатори, докато останалите 15 процента за 
прокарване и поддържане на некатегоризираните пътища в селата. 
Тези средства изобщо няма да са достатъчни за решаването на натру
палите се проблеми в областта на инфраструктурата в изостаналата 
община и за това, както беше подчертано, ще се търсят финансови

че зап-

положението в предприятието. средства и от други източници.
В момента все още не е изготвена конкретна програма за това кои 

обекти кога ще се строят и колко ще струват. На заседанието беше 
подчертано, че тя наскоро ще бъде готова и на гражданите в местните 
общности ще бъде предоставена преди изясняването.

Според Статута на общината изясняването ще бъде посредством 
писмено съгласие на пълнолетните граждани, а се очаква това да стане 
през май, евентуално през юни.

вич с помощта на 
лац", които са ръководители на отделни це
хове, ще започне реализацията на единна кому- 

съгласно потребите на общи-

, а за

нов, 
на услуги.

нална програма
В рамките на гази програма преди всичко 

Както е из-
ната.
е канализацията към границата, 
вестно, този проект поради неизвестни причини

А.Т.
В.Б.
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БАБУШНИЦАОТГОВОР

МЕСТНИЯТ ДОС ТЪРСИ 

НОВИ ИЗБОРИ
ХК ИМА ПРИНЦИПНА ПОЗИЦИЯ
(По повод реагирането на РТВ "ЦАРИБРОД" в 

последния брой на в-к "Братство")

Начина по който реагирате е малко странен. 
Разбирам, че сте засегнати от "поредното” ми 
заявяване от името на Хелзинкския комитет, че 
програмата на РТВ "Цариброд” и по-нататък 
99% се излъчва на сръбски език. На всички вас 
ви е пределно ясно, че българския език във 
вашето радио и телевизия, не само че не е на 
задоволнтено равнище, а е под всяко равнище. 
А ние в Хелзинкския комитет имаме принципна 
позиция по въпроса на българския език и той 
трябва да заеме час по-скоро полагащото му се 
място в образованието, медиите и общинската 
администрация. Всичко според конституцията и 
международните изисквания. Ннто по-малко, 
нито повече.

изпишете името на телевизията и на български 
език, пък после се хвалете какво сте направили. 
После си опрсснете предаването с контактни, 
политически, културни, образователни и музи
кални предавания на български език. Вместо на 
диалект със сръбски букви, "докаченията” 
изписвайте в съответствие с български език и с 
български букви, защого говора, на който 
искате да се шегувате, е западен български го
вор. .Оразнообразете си редакцията с по-млади 
кадри, владеещи добре българския език, 
защото аз знам, че такива има в Цариброд, 
стига да пожелаете да ги допуснете до микро
фоните. И тогава излезте в публичното прос
транство да говорите какво сте направили в 
духа на демократичните процеси в Сърбия.

Трето, що се касае до кабелната телевизия, 
наистина не разбирам защо смесвате баби и 
жаби. За кабелната телевизия, гражданите си 
плащат услугите. 1300 домакинства имат 
възможността да гледат 31 телевизия по кабел-

ДОС в Бабушница е отправил официален иск до компе
тентните републикански органи за провеждане на нови 
местни избори в тази община, узнаваме от Биляна Илич, 
лидер на бабушнишката организация на Демократическата 
партия.

Обосновавайки иска, тя пред "Братство” заяви, че волята 
на гласоподавателите значително се е променила от минало
годишните септемврийски до миналогодишните декем
врийски избори, че по време на септемврийските местни 
избори са регистрирани множество нарушения и че нас
тоящите ръководители на общината функциите си в орган
ите на местното самоуправление изпълняват волунтерски, 
което е недопустимо.

Слободан Митич, лидер на бабушнишките социалисти, които в 
местния парламент имат абсолютно мнозинство отборници, 
коментира за нашия вестник, че исковете на ДОС в Бабушница са 
нереални. Митич каза, "че на миналогодишните местни избори 
жителите на общината са имали възможност да изберат най-до
брите кандидати и те това са направили". Според думите на първия 
бабушиишки социалист "в общината всичко функционира нор
мално, а общинските власти са длъжни да дават сметка на 
гражданите на общината, а не на отделни лица, които настояват да 
срутят тази власт”.

Първо, колкото и да се опитвате да ме опро
вергаете, че българския език в радиото и 
телевизията е едва ли не 100% в употреба,толк
ова сте по-неубедителни. В ефира на Радио 
Цариброд" и по-нататък информациите ежед

невно се излъчват главно на сръбски език със 
само няколко минути на български език. Да не 
говорим за музикалния кич, който всекидневно 
ечи

пата мрежа и това не ги задължава да гледат 
само петте български канала. Но онези, които 
не са включени към кабелната мрежа гледат и 
слушат единствено и само РТВ "Цариброд”. А 
тя, като общинска медия, трябва да се 
съобразява с етническия състав на общината и

от ефира па радиото и за пълната глухота 
отношение на хубавата българска песен. 

Вместо да предлагате на слушателите коитак- 
предавания на български език свързани с 

икономическия срив на Царибродска община, с 
проблемите в образованието, църкавата, меди-

по Б. Д.

с конституционните права на българското на
ционално малцинство. И понеже правата не се 
плащат, а се полагат, те трябва и да се спазват.

Предполагам, че вие го знаето това! А, 
когато наистина българския език заеме по
лагащото му се място в РТВ "Цариброд” ние ще 
отбележим успеха ви. Колкото по-бързо стане 
това, толкова по-добре за всички нас.

тнн

И НОВА ДЕМОКРАЦИЯ В 

ДИМИТРОВГРАДите, правата на човека, вие ги занимавате с 
това, какво било едно време в Бачево, Радейна, 
Скървенпца. И това, всеки ден по няколко ми
нути. Кой чул, кой не чул.

Второ, що се касае до телевизията, първо си
На 24 април т.г. в Димитровград се проведе учереди- 

телно Събрание на Общинския отбор на Нова демокрация 
- движение за Димитровград. На заседанието присъстваха 
неочаквано голям брой граждани и гости, между коити и 
Мирослав Стефанович подпредседател на Нова демокра
ция, в момента изпълняващ длъжността председател (лид
ера Душан Михаилович е министър), Драган Милосавлевич, 
новопоставен началник на Пиротски окръг, Драголюб Ми- 
лойкович, член на Главния отбор, както и кмета на Ди
митровград Симеон Васов и представители на партиите в 
Димитровград.

Зденка Тодорова

ДИМИТРОВГРАД

” РОМ—ЦАРИБРОД"—ДРУЖЕСТВО 

НА РОМИТЕ
На 21 април в Димитровград се про

веде учередптелно събрание на друже
ството на ром ите "Ром-Цариброд”.

Дружеството както бе изтъкнато . 
няма политически цели. което не значи, 
че няма да сътрудничи и с политически 
партии действащи на територията на об
щината. Целта на дружеството е да 
тачи ромската култура и традиции, да 
се старае за образованието на по
драстващото поколение, да се занимава 
с хуманни цели, както и еманципация на 
ромскотоъаселение.

За председател на дружеството е из
бран Борис Адамов, за подпредседател 
Йован Михаилович. Избран е и Управи
телен съвет. От името на общината, 
сформирането на дружеството привет
ства председателя на ИО Михаил 
Иванов.

:
—1 ■щш

;т

Подпредседателят на НД Мирослав Стефанович и 
Драголюб Пейчев

За председател на Общинския отбор на Нова демокрация 
бе избран Драголюб Пейчев, музикален редактор в радио 
Цариброд, роден през 1965 г. За подпредседател е избран 
Мирослав Соколович, управител на хотел "Балкан” в Ди
митровград. Председател на Изпълнителния отбор е Лю- 
биша Костадинович, зает на железницата, 
избрани Гордана Костадинович, Бранкица Антич, Милорад 
Величков и Цветан Велков.

Представлявайки програмната декларация на Нова де
мокрация — движение за Димитровград, бе изтъкнато, че 
съвкупното развитие на Димитровградска община трябва 

да се обосновава върху възможностите на природните ре
сурси в тази община, а също така и местоположението на 
общината, което заслужава респект. Димитровград като 
крайгранична и многонационална среда на република 
Сърбия трябва да даде шанс за съединяване, а не за кон
фронтация. Това може да се направи само ако се организи
рат всички потенциали, както в общината така и извън нея, 
за да можем положителната енергия да насочим към добре 
подбраните цели за стопанско и обществено развитие."

ОТКРИТ 
ТЕЛЕДОМ В 

ДИМИТРОВГРАД

БЕЛЕЖКА

НЕЛОГИЧНОСТ
Известно е, че години на ред димитровградчани от

правят забележки към Автотранспортното предприятие 
от Пирот (АТП). Техните негодувания се отнасят пре
димно до цената на билетите особено на линиите Ди- 
митровград-Пирот и Димитровград-границата.

Нека обаче да отминем това дали негодуванията са 
оправдани или не. Тук искаме само да посочим факта, че 
цената на еднопосочен билет от Димитровград до Пирот 
е 50 динара, а цената на такъв билет за линията Пирот- 
Бабушница е 43 динара. Разстоянието между Димитров
град и Пирот, и Пирот, и Бабушница е почти еднакво. 
Откъде идва тази разлика в цената?

Твърде интересно би било да се чуе как компетентните 
в АТП биха коментирала този въпрос, когато се знае, че 
пътя, към Димитровград е по-добър от този към 
Бабушница.

а за членове са
В Димитровград реализацията на 

проекта за откриване на Теледом за
върши тези дни с инсталиране на необ
ходимото оборудване.

. Както е известно, няколко компю- 
тора, факс, ксерокс, връзка с Интернет 
и подобно, са инсталирани в помеще
нията на КИЦ "Цариброд”. На 27 април 
тържествено беше открит в присъствие 

представители на организацията 
"ДЕМНЕТ” от Унгария, която дари 
оборудването на стойност от 15 000 щат
ски долара. В тази сума е включено 
оборудването и за Телеколибата в село 
Желюша, която също ще бъде открита. 
Ръководител на проекта е магистър Ми
хаил Иванов.

на

Б. Д. А.Т. А.Т.

27 април 2001 Г.ш



ВЛАДИМИР ЖИЖОВ, ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР В 
КОМУНАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ "УСЛУГА" В БОСИЛЕГРАД:

В "ЛИСЦА"

ЕДНА ОТ 

НАЙ-ДОБРИТЕ 

КОНФЕКЦИИ В 

СТРАНАТА

КОМУНАЛНИЯТ ДИНАР 111 

СТИГА ЗА ВСИЧКИ 

ПРОБЛЕМИ
Тази година особено внимание ще се обърне на поддържането на хигиената и опазването на природ
ната среда в града и Райчиловци, подменянето на една част на тръбите на главния водопровод и 
по-нататъшното прокарване на канализацията в Райчиловци, казва ЖижовБабушнишката конфекция "Лисца” има предварите

лно уговорени сделки с дългогодишните си преуспяващи 
партньори "Лисца” от Словения и ”Леди берг” от Ита
лия. Стойността на

Дали и колко ще се изпълни 
тази задача зависи от повечето 
обстоятелства, преди 
средствата. В сегашния момент 
те са ограничени т.е. не стигат за 
решаване на всички комунални 
проблеми в града и в с. Райчи
ловци.

Като казва това Владимир 
Жижов, изпълняващ длъжност
та директор в Явното комуна
лно предприятие "Услуга”, има 
предвид, че предприятието сто
панисва на самоиздръжка и че 
за всички по-значителни капи
таловложения е нужна помощ 
от ОС или от други източници.

* Колко ще Помогне най-но
вото Покачване на комунални
те услуги?

- Едвам ли ще е доста тъчно за 
редовното поддържане на водо
проводната и канализационна 
мрежа и за съхраняване на бок
лука. Сегашното покачване на 
цените на услугите, които не бя
ха повишавани над една година, 
се наложи понеже не бяхме в 
състояние да покриваме редов
ните разноски. Управителният 
съвет беше предложил по-ви
соки цени, но Общинският съ
вет не ги прие, понеже отстоя 
становището си да облекчи по-

всеки месец.
* В непосредствена близост 

до кладенеца Под Босилеград е 
краят ' на градската 
заиня. Досега тя не се измести. 
Има лн шанс това сега да ст
ане?

сделките е над 2 500 000 динара. * 
Става дума предимно за лон работи. Както и досега, 

чуждестранните партньори са превзели задължението 
бабушнишките конфекционери да доставят свръх- 

качествени производствени материали, каквито, според 
думите на ръководителите на фирмата, не могат да се 
намерят на домашния пазар. В договор със словенците и 
италианците ”Лисца” 30 на сто

всичко от
канали -

на

- Има, но при условия компе
тентните общински служби да 
решат имуществено-правовите 
отношения, а собствениците на 
имотите да не търсят лрекалено 
висока цена.

* Ще Продължа лн Прокарва
нето на канализацията в с. Рай
чиловци?

- Обезателно. Там има много 
работа и работата ще се про
вежда етапно.

* В Босилеград, Райчиловци 
и околността им има ”трис
та” диви деПонии на боклук. 
”Услуга” или гражданите си 
Позволяваш да замърсяваш При
родно чистата среда?

- Аз не мога да упреквам 
съгражданите си, но мисля, че в 
това отношение трябва да изди
гнат отговорността си, а обеща
вам, че предприятието това нез
абавно ще направи. При това 
мисля, че и общинската комуна
лна инсдекция не си гледа рабо,- 
тата докрай. Когато става дума 
за съхраняване на боклука”Ус- 
луга” е изправена пред пробле
ма как да набави специално воз
ило. Сега боклука караме в Кре- 
миково с трактор, което вече е 
недопустимо. Нямаме друга въз
можност да подсигурим средст
ва за специално возило и ще по
искаме помощ от донори. На
лага се да се уреди и депоннята и 
около нея да се направи защитен 
пояс, та когато гори боклука 
огънят да не предизвиква пожа
ри. За целта ОС ще трябва да 
реши имуществено-правовите 
отношения.

от продукцията си има в
план да пласира на домашния пазар и то предимно 
Войводина, Белград и Западна Сърбия.

Добре е известно, че изделията на "Лисца” нямат 
конкуренция на домашния пазар. Това, както изтъкват 
във фирмата, се дължи предимно на факта, че са успели 
да намерят успешни и стабилни партньори в чужбина.

През миналата година "Лисца” е купила 56 свръхка- 
чествени японски шевни машини, за които е отделила 
576 000 германски марки. През тази година фабриката се 
стреми да купио ще 60 или 70-такива машини.

Средните заплати в този колектив, числящ се към 
най-успешните текстилни фирми в страната възлиза на 
около 5000 динара. Редовно се излащат топлите закуски, 
и регресите. .

във

ШI
Владимир Жижов

това значително начинание?
- Водопроводът от с. Извор 

до Босилеград е прокаран през 
седемдесетте години и са поло
жени азбестови тръби. На по
вечето места, главно от резер
воара на Рамни дел към извора, 
са дефектни и развалени. За 
подмяна на тези тръби с пласт
масови, Общинският съвет 
поиска финансова помощ от 
Европейската агенция за рекон
струкция и очакваме за целта да 
бъдат отпуснати 96 000 ДМ. Во
допроводът е с дължина от 3627 
метра и с тези пари ще може да

Б. Д.

БОСИЛЕГРАД

ТЪРСЯТ ДА СЕ 

АКТИВИРА 

ЧОРАПАРАТА НОВИ ЦЕНИ И БЛОК-ТАРИФА
Кубически метър вода за домакинствата сега струва 

3 динара, вместо досегашните 1,5, при условие, че член 
на домакинството на месец изразходва до 6 кубика. Ако 
се изразходва повече, тогава се прилага блок-тарифа. 
Доколкото се харчи от 6 до 10 кубически метра, цената 
на един кубик е 15 динара, а за 10 и повече е 30 динара. 
Домакинствата за кубически метър канализационна 
вода ще плащат 1,75 динара, а за съхраняване на боклук 
90 динара на месец. Цената на кубически метър вода, 
която изразходват фирмите е 11,90, на 
канализационната 3,50, до като за боклук на месец ще 
плащат по 90 динара.

Членовете на Общинския съвет в Босилеград поискаха от ръко
водството на Холдинг компанията ЮМКО от Враня да се възоб
нови производството в босилеградска га фабрика за чорапи. Чора- 
парата до октомври 1998 година, в качество на профитен център, 
стопанисваше в състава на компанията. Тогава поради неренте- 
билност същата беше закрита, а работниците - около 130 души, 
минаха на работа в КОБОС.

Преди това Васил Такев, фалиген управител на ”Слога” от май 
1998 година и бивш директор на КОБОС, поиска от Общинския 

да му разреши да напусне фалиралото предприятие,
ЮМКО се готви да възобнови производството в чорапа-

катосъвет
поясни,че
рата под негово ръководство.

Първан'Стойов, директор на 
ЮМКО сега не може да активира чорапарата, но че полага усилия 
да се създадат възможности. За целта са необходими финансови 
средства и затова се налага пред компетентни републикански ор

да съдейства и общинската власт в Босилеград.
С последните дни на стопанисване на чорапарата е свързано и едно 

Членовете на общинската власт 
на ЮМКО да се сформира съвместна

конфекцията КОБОС, казва че се набавят и подменят тръби на 
най-критичните му 1700 м.Надя
вам се, че парите наскоро ще 
пристигнат и че ще започнем га
зи благородна акция.

* Какво е качеството на по

ложението на домакинствата и 
фирмите. Затова нашите цени 
са далеч по-ниски ог тези в 
съседните общини.

* От Общинския съвет, 
чиниш сте член, оповестяваш, 
че През годината ще се ремон
тира част от главния водопро
вод, като По тоя начин се Под
меняш азбестовите тръби, ко
ито заПочнали да се разПадаш. 
Съществува ли реален

* Неотдавна казахте, че 
”Услуга” няма Пари, а че има 
длъжници. Колко ви дължат? 

-Различни нидлъжници 
дължат около 730 хиляди ди
нара. Домакинствата, а в Бо
силеград и Райчиловци ги има 
1220, в момента ни дължат ок
оло 80 хиляди динара, пред
приятия и организации око до 
200, а общинската Дирекция за 
пътища за незаплатена работа 
дори 450 хиляди динара. Налага 
се спешно да ги издължат, 
понеже само по тоя начин може

гани

решение на Общинския съвет, 
поискаха от ръководството 
комисия, на която да съдействат и инспектори на СУП.за да се утвърди 

"изчезнали” 30 хиляди чифта чорапи. Има

дата?
- Винаги е годна за пиене и в 

това отношение не трябва да 
има съмнения. Трва потвържда
ват анализите, които се правят

дали наистина и как и къде са 
съмнение, беше посочено на заседанието, че въпросните чорапи не са 

на компанията, а че някой или някои са ги присвоили.предоставени
В.Б. шанс за

КОБОС ПРОИЗВЕЖДА ЗА ИЗНОС
да се подобри редовната 
дейност.

* Достатъчен ли е броят на 
работниците, какви са заПла- 
шише им?

ни
бройки дрехи, от които девет хиляди, главно панталони, пла
сираха на чуждестранните пазари. От това производство е пет 
хиляди мъжки костюма са заредени магазините на ЮМКО, а 

продукция е за военни потреби.
Първан Стойов, директор на КОБОС, казва, че ръководств

ото на ЮМКО полага усилия възможно
продукцията да се изнася в чужбина. - Очакваме.увеличение

известци чуждестранни купувачи. По тоя на-

Около 90 па сто от сегашната продукция ще се пласира на
германския пазар

В конфекционната фабрика КОБОС в Босилеград производ
ството все повече се предназначава за износ, което е от значение 
не само за ЮМКО, в чийго състав босилсградчани стопанисват 
като профитен център, но и за страната като цяло. През нас
тоящия месечен цикъл, който тук трае от 21 на единия до същата 
дата на следващия месец, ще се ушият 27 хиляди чифта дамски, 
детски и мъжки панталони, 90 на сто от които са предназначени
за известен купувач в Германия.

В две смени в босилеградската конфекция работят 515 души. 
Лрез току-що изтеклия месечен цикъл те ушиха 24 хиляди

останалата
- В предприятието работят 22 

души, заплатите са редовни и 
на месец възлиза 3467

по-голямо количество от
на

средната 
динара. Ще се наложи да прие- 

и няколко нови работника.

производството за 
чин ще се създават възможности и за увеличаване на заплатите, 
които сега средно възлизат на около 3 хиляди динара, подчертава мем

той.
Васко БожиловВ.Б.

27 април 2001 г.ШтШ



БОСИЛЕГРАД В СДРУЖЕНИЕТО НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БОСИЛЕГРАД

ГОДИШНА
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОО 

НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И 

ИНТЕНЗИФИКАЦИЯ НА 

ДЕЙНОСТТА
На 4 май в Босилеград ще се 

проведе годишна конференция 
на Общинската организация на 
Червения кръст, на която ще 
бъде обсъдена миналогодишна
та дейност и уточнена програма 
за работа през тази година.

През отчетния период Общи
нската организация на ЧК в Бо
силеград е събирала и разпре
деляла хуманитарна помощ на 
най-изиадналите граждани и пр-

* Централен склад за хуманитарна помощ на пенсионерите в общинатаГенералният секретар 
на Югославския Червен 
кръст д-р Раде Дубаич 
подари компютър с 
факс-модем и принтер на 
Босилеградската 
организация на Червения 
кръст. Уредът до голяма 
степен ще облекчи 
дейността на тази 
организация в 
осъществяването на 
химанитарната й мисия.

учредяване на местните съвети и избиране на 
съответните комисии, при което ще бъдат под
менени недостатъчно активните членове.

За по-ефикасно оказване на хуманитарна и 
друга помощ на членовете на пенсионерската 
организация Управителният съвет реши в най- 
скоро време в Босилеград да бъде открит цен
трален склад, в който ще се събира и разпределя 

помощ на най-

За да се интензифицира дейността на пенсионер- 
ската организация, Управителният отбор на Сд
ружението на пенсионерите в Босилеград реши на 
последното си заседание вместо съществуващите де
вет, да бъдат учредени шест местни организации на 
СП в общината. Освен в Босилеград, занапред 
местни организации на пенсионерите ще има в 
Райчиловци, Долно Тлъмино, Горна и Долна Лгобата 
и Горна Лисина. Според новото решение местната 
организация в Радичевци спира да работи, а 
членовете й се присъединяват към новоформи- 
раната в Райчиловци, в която ще членуват и пенсион
ерите от Млекоминци, Ресен, Рибарци, Зли дол, 
Бресница и Буцалево, а местните организации в 
Назърица и Бранковци се присъединяват към тази в 
Долно Тлъмино. Досегашните две местни органи
зации в Лисинския край се обединяват в една, така че 
занапред ще действа само тази в Горна Лисина, към 
която се присъединяват и долнолисинските пенсион
ери.

хуманитарната и друга 
закъсалите членове на пенсионерската органи
зация. Пенсионерите от Босилеград и членува
щите в новата местна органиация в Райчиловци 
ще могат да вземат полагаемата им се помощ от 
централния склад, а другите в съответните

ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА ЧК В 
БОСИЛЕГРАД

ПОМОЩ НА БОРИС 
ЛАЗАРОВ

местни.
За да може навреме да се оказва такава 

помощ договорено е да се ускори събирането на 
членския внос, десет процента от който ще се 
отделя за дейността на Пенсионерския клуб и 
централния склад.

Ранко КарамфиловВ съзвучие с новия начин на работа предстои

Общинския!' отбор на ЧК реши да се даде парична и друг 
вид помощ на БОРИС ЛАЗАРОВ - един от най-активните 
членове на Червения кръст в Босилеград. Години наред той 
ръководеше и помагаше дейността на тази хуманитарна ор
ганизация. Лазаров е един от многократните кърводарители - 
повече от 25 пъти, за което е получил редица признания, по
хвали и награди, между които и златна капка кърв, златен знак 
на Червения кръст и златен Барелеф.

Поради внезашю заболяване той си стои в къщи. Помощта 
ще му поднесат служещите и др. членове на Червения кръст в 
знак на благодарност и признание за доприноса му за работата 
на тази хуманитарна организация.

Лазаров беше честен и примерен работник в АВТОТРАН
СПОРТА и на БЕНЗИНОСТАНЦИЯТА в БОСИЛЕГРАД. 
Нека неговата активност да бъде пример за младото пок
оление.

НАСЛЕДСТВО И ТРАДИЦИИ

НА УМНИ ПЕТЪК В БОСИЛЕГРАД
на клиентите. А почти от всичкитеИзточен петък, в традицията на Босилеград- настроението 

ско известен като Умни петък, е първият петък иДва миризма от скара.
Понеже селата на Босилеградско са разпръсн

ати, тоя и подобни на него събори са момент да се 
срещат роднини, приятели, другари... Вратите на 

с босилеградчани са отворени за гости. Виждат се 
нетърпение го чакат и млади и стари, понеже е възрастни хора със селски торби в ръце, домак- 
сред най-големите празненства. Босилеград се инките, тези които не искат да са като майките, тор- 
потвърждава, не само като център на общината, бите подменили с по-модерни. На младите като че ли
но става един вид столица на най-югоизточната ™ч не им пУка за това »али и как8° майк*!1е им носятв торбите. Не вадят ръце от джобовете. Тези, които

казват, че в общината има малко млади лъжат се.
Традиция и обичаи! Било някога, ще рече някой, 

който се разсърдил, че на събора няма пъстри 
народни танци. Дали на хората не се играе или муз
икантите нямат сили докрай да изпълнят "селското”, 
"ръченицата”, "шопското”. Може би и имат сили, но 
заработката е по-сигурна в кафенетата. Кой знае?

Времето удържа без дъжд. Търговците май не са 
доволни от търговията. По-добре да беше валяло, 
понеже от продажбата нищо не стана, ядосва се един 
търговец от Търговище, който докарал вили за сено. 
Смятал, че тукашните селяни не умеят да си ги 
правят. Не е доволен и Диме от Враня, който пред
лагаше гърнета за казан за печене на ракия. Про
дадох, казва той, само едно гърне за 40 ДМ. Не върви, 
но не хората.са виновни. Такава била волята на 
Господ, след като унищожи разцъфналите джанки. 
Няма от какво да правят ракия и затова моите 
глинени изделия сега не са им нужни” - оплаква се 
Диме.

след Великден. На тоя ден, останал в наследство
и на сегашните поколения, всяка година се ор
ганизира народен събор. Помнят го и

част на републиката.
Градчето все още няма строго определен център, 

но има две главни улици. Долната, както я викат тук, 
е задръстена. Хора пристигнали още от ранните 
утринни
търговци, не само босилеградчани, но и търговци и 
занаятчии от Враня, Търговище, Буяновац, Лесковац 
и от други места. Някои дошли още вчера, вероятно 
да заемат по-добро местенце за сергиите си. Прис
тигнали и черноборсаджии, понеже без тях такива 
дати са немислими. Такива са повече от Кюстендил
ско. На сергиите различни стоки: текстил, глинени 
изделия, сувенири, детски играчки, селскостопански 
алати, хранителни стоки, зеленчук... Селяни, пред
имно от по-близките села, предлагат ракия, сирене, 
картофи....

Картината е богата и разкошна. Съборяни и 
търговци дори до Здравния дом и зеления пазар. 
Тези, които не искат да се бутат в тълпата или пък 
си намерили някоя друга причина, седнали в спе
циално монтираните кафенета. В някои от тях се 
чува музика от грамофон, в други музиканти вдигат

еди всичко на бежанците и раз
селените лица, намерили подсл
он в общината. На територията 
на Босилеградска община са 
приютени 23 бежанци, 4 от ко
ито все още са настанени в уче
ническото общежитие в Долна 
Любата, докато останалите са в 
частни къщи, при роднини и 
приятели.

За тях и другите граждани, 
нуждаещи се от грижата на об
ществото, Червения кръст в Бо
силеград е обезпечил 120 000 ки
лограма различни хранителни 
продукти, 500 кг средства за хи
гиена, както и дрехи,обувки,пе

чки и дърва за отопление. 
Помощта на тази хуманитарна 
организация през 2000 година са 
ползвали 450 бедни граждани и 
над 500 пенсионери с минимални 
принадлежности.

Освен това Общинската ор
ганизация на Червения кръст в 
Босилеград е организирала през 
миналата година и редица други 
акции и мероприятия, сред 
които и сказки за здравеопазва
нето, борба против заразните 
заболявания - туберкулозата, 
СПИН-а и други.

Изпреварили ги досетливитечасове.

В.Б.Владимир М. Стоименов

ДИМИТРОВГРАД

ШАРЕНИ ЧЕРГИ ЗА ВНУЦИ
Чували ли сте скоро как скърцат скрипците? Знаете ли какво изобщо са скрипци?

Въпросът, разбира се, се отнася до по-младите. Ние запомнил - почти целия "чурудисал” с изключение 
по-възрастните все пак помним скрипците, набърди- едно кросно, което е напълно ново - скоро направено.

"Потърсих най-напред разбоя на майка ми, но той се 
тъкачен стан или както народа в разпаднал. После намерих този, донесоха ми го от село

лата, бърдото, кросното, нищалките - с една дума пом
ним селския
димитровградско му вика, разбой за тканье. А когато Скървеница. Много е стар, както виждате, но върши 
става дума за разбой, винаги си спомням момента, работа”, разказва Дана. Като малка ( сега е на 64 г.) тя 
когато основата се навива на кросното. Тогава края на не е учила да работи тази работа. И когато преди 

четири години помолила някои жени да й "изткаят”основата се закачи на шейни, които се натоварят с по-
тежък камък, за да бъде "навито” по-стегнато крос- черги, никоя не искала. Решила сама да го направи. Но 
ното. Върху камъка обикновено се качват децата. Днес нямало кой да й покаже как става всичко това. Намер- 
със шейни децата се возят само когато има сняг. Пред- ила най-сетне една жена, която за първата черга 
ставете си посред лято да се возите със шейни и то със "увела” конците в разбоя. После работела всичко сама, 
скоростта на охлюв!

Когата разбрах, че една жена в Димитровград ”ткае
пребирни черги”, просто не повярвах. Със Шефат сръчно провира совалката насам-натам, скрипците 
(колегата от Радио Ниш) тръгнахме при Даница Ник- скърцат, бърдото тупа, под ръцете й излиза хубава Работела в конфекция Свобода , как отглежда 10

овце, 4 кози, 4 свине, кокошки, зайци. Истина ли е, 
питаме я, че по едно време под стана - разбоя, 
докато тя ткаела лежало едно агне. Истина е, казва

"Съчетание на старото и новото стогодишния 
"разбой" и съвремения цветен телевизор в стаята, 
където Дана "ткае,,шарени черги за внучетата си."

ни. И докато пием кафето, което през цялото време 
И докато двете й котки се галят на разбоя до нея,тя искаше Да ни направи един от внуците (за да покаже

как знае да вари кафе), Дана ни разказва как е

дори и нищалките сама си направила.

олова, последната жена, която тъче на стар селски шарена черга, каквито днес едва ли могат да се видят, 
разбой. Дана, както й викат, ни посрещна със смях: Може би още ги има по старите сандъци на нашите 
"манете ме ме'не, аз не съм за вестници и телевизия”, баби, но да ли вобще някой ги използва.
Когато влезнахме вътре, в малката стаичка до про
зореца сложен разбой, точно

• ”Имам четири внучета и за всеко ще ”изткая” по и се интеРесува от къде сме разбрали това. 
такъв какъвто съм го една черга”, отговаря Дана, сякаш отгатнала въпроса А.Т.
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: ЯвноТ.Е. Босилеград" предприятие
Димитровград ЧЕСТИТИчестити

ЧЕСТИТИ ;

: Празника на труда и I 
Гергьовден |

’ НА ВСИЧКИ СВОИ ПОТРЕБИТЕЛИ и ;
НА ГРАЖДАНИТЕ :

ДЕЛТА БАНКА
Празника на

труда

на работниците и гражданите

Първи май
с пожелания за крепко здраве, 

щастие и успехи
* В 3 в в

като пожелава на деловите 
си партньори и гражданите 
ускорено развитие в пред
стоящия период, радост и 

успехи в живота и пло
дотворно сътрудничество с 

банката

"ПРОГРЕС"
БОСИЛЕГРАД

А&ЕКАКА КОДРАСПОЖЕЛАВА ЩАСТИЕ И УСПЕХИ НА 
ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ПОТРЕ- 

БИТЕЛИТЕВ ОБЩИНАТА И 
СТРАНАТАИ ЧЕСТИТИ

триело! за т „
Тв№а«г1 888> V'

1 ваяканч!Първи май и 

Гергьовден % .■
А* >*

УГОСТИТЕ/ЪСКО ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЪЕ СА П.О. 
Ул. Балканска бр. 41 Димитровград 

180,
010/63-574,

1-411, Факс: 61-137,
88, Факс; 63-370,

•;Т Телефони: Централа 010/63-1 
Директор; 010/63-574, Факс: 
Р.Ф Градина: 61-410, 63-49 
Хотол; 010/63-188, 63-370, 
Рест. "Гацино": 62-284

>3,6
61-9на многобройните си произ

водители и потребители от 
Димитровградско и Пиротско 

честити

Ветеринарната станция - 
Пирот

Ветеринарна амбулатория - 
Димитровград

МсДунороднз и унуграшн>а шпедици/а: 
Градина тел. 62-376, 63-199, факс: 62-37 
Магацим - (авна царинска складишта -

Жиро-рачун: 62802-С01-336 код СПП Димитровград

63-179.

на трудовите хора, гражданите, 
деловите партньори 

и клиентите си1 май и Гергьовден■;

честити честити
«а р.о. 17000 Угап5е 

......................ТП" Тв!е«0П. Х/гаще (017) 2
(Ш а1(а р1апт) &&

ттт™ и...............^ Ро»и^1зк! (ах 85

0Р МЕТАИМА 1М0Ц5ТКЦА УКДМ]Е

на животновъдите и гражданите 1-121, 122 Първи май
Първи май и 
Гергьовден

5а р.о. Домът за стари хора 
и пенсионери в 
Димитровградг честити

РВЕРЦ2ЕСЕ 2А 12НАРЦ ИАМЕбТАМ ОО РВУЕТА
Празника на трудащ ГГККА8 честити

на деловите си партньори и 
на всички граждани в Пчински 

окръг

на своите клиенти и на граждан
ите в общината

I ЯЯВЕ1.А РАТАИ
///. ЛУ/ътОй И.таи 02. /«•/. Опеки» НГ,3-303. котен . КГ,ММ. (Миг. ЛЗЗ 130. /еП-цпии 
'ПККЛ.Ч“. Мех 16303. Гни .433-303. У пат ктШОК гиЦи/а Н. УиЬткл42500601-0-41М1

Международния празник 

на трудаП.]. "Циле" - 
Димитровград

Народната 
библиотека в 
Босилеград

ЧЕСТИТИ

НА ЧИТАТЕЛИТЕ СИ И 
ГРАЖДАНИТЕ

Празника на труда

ОП "БОР" - Босилеградчестити

на своите потребители
граждани в общината

и на честити
всички

на работниците и 
гражданите в 

общината и страната

:
Международния 

празник на труда
Международния 

празник на труда
с пожелани^ за успех в живота и 

духовното им издигане
с пожелания за икономически 

възход, трудови успехи, лично и 
семейно щастие.

:

I



НА ВСИЧКИ
Д. Г. II. ПОЛЗВАЩИ УСЛУГИТЕ1ПРА\ЖНЬА\Директор: Телефон 

“Факс: 010/361-566 
Жпро рачун:

42802-685-1-6436 
Теслина Ш>

18320 Димитровград

Димитровград, Балканска 86

Жнро рачун: 42802-601-7-34» код СПП Димитровград 
Телефони: поиграл.:

Т4ГМШЧКЛ база 63-3(30 Телефакс
'хЗЗЗг (010) 62-231. 81-488. 63-166. <32-695

ь-.,:Ай
5.1). Р. К. Иепа!ех

честити
ЧЕСТИТИ

на работниците и гражданите
на деловите си партньори и на 

всички граждани Първи май
Празника на труда

пожелавайки им щастие и 
трудови 

завоевания
с пожелания за успех и нови 

трудови завоевания

СЪВЕТЪТ НА
СИНДИКАТИТЕ
БАБУШНИЦА

ЧЕСТИТИ

ДИМИТРОВГРАД

честити

НА СВОИТЕ РАБОТНИЦИ, ДЕ
ЛОВИТЕ ПАРТНЬОРИ И НА 

ГРАЖДАНИТЕ

НА РАБОТЕЩИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ 5ЕОГРАДСКА БАНКА
"НИШКА БАНКА" а.д. НИШ

Първи май 10000 НИШ. -44КОЛС ПАШИЪА 28 и: ТЕ/1. 75-944, 354-506 ТЕЛЕКС 1027'., 1РЛЕФАКС 354 4/е

Междунар о дния 

празник на труда „ипптеои"
Ш ДИМИТРОВГРАД

АП

честитивАМОЗТАША ВЛОША 7Л 
0ЙАОЕ\*1М3КЕ I 2АНАТ8КЕ НАООУЕЧЕСТИТИ 1 май и Гергьовден■111Ш111 им IIПразника на труда

на деловите си партньори и 
гражданите с пожелания за мно- 

гоброЙни успехи, лично и 
семейно щастие

на своите работници, потре
бители и на всички граждани в 
общината с искрени пожелания 

за щастие и успех в живота
I

Завно предузеЬе - Димитровград ЛТблектроприореда Ср6и|с' 
три6уци|у елоктричив енорги)0 
’Електродистри6уцм|а“ - Ниш 
н Елактродистрибуцир

йй

л ТакоасааЗ, 18300 Пирот

Делови единния Димитровград
честити

^ 17530 зияошСА; Йке 81а|ко«са 7 
Тб1. 017; 815 966; МоЬ. 063/ 201 580

На всички свои работници, делови 
партньори и съграждани честити

Димитровград
ЧЕСТИТИ

Първи май

на работниците и гражданите

Първи май
Първи май

пожелавайки им щастие и 
трудови 

завоевания
на всички консуматори на 

електроенергия в общината

"СЪРБИЯ 

ШУМ Е" честити

"ИЗГРАДНЯ" - 
БОСИЛЕГРАД

на своите 
потре

бители и 
гражданите

ГОРСКО
СТОПАНСТВО - ВРАНЯчестити

Ш
На всички граждани от общините 

Босилеград и Сурдулица
УТК “АД1ТЕХ". Во.й 

ТН.!}ал 0171 7.1 ОМ: /И. 0171
\1«цг<и1 
78 066

%1го гиТич: 44130-685-0-37646 ИРР Угап)?
на всички граждани

Първи май
ПОЖЕЛАВАЙКИ ИМ УСПЕХИ, 

РАДОСТ И ЩАСТИЕ

честити

Празника на труда Първи май



ЦЕНТЪРЪТ 

ЗА КУЛТУРА В 

ДИМИТРОВГРАД

ОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА В 

ДИМИТРОВГРАД

ОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА В 

БОСИЛЕГРАД
честити ЧЕСТИТИ ЧЕСТИТИ

Първи май НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ В ОБЩИНАТА

Международния 
празник на труда

Първи майна всички граждани в 
Димитровградска община, 

пожелавайки им успехи в разви
тието на общината и лично 

щастие

ПИРОТСКИ ОКРЪГ - 
ПИРОТ

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ПО-ДОБЪР 
ЖИВОТ, ЛИЧНИ И СЕМЕЙНИ 

УСПЕХИ И ЩАСТИЕп ЧЕСТИТИ

Международния празник 

на труда

I СЪВЕТЪТ НА 
. СИНДИКАТИТЕ I 

ДИМИТРОВГРАД
ЧЕСТИТИ

А ФИЛИАЛ 

- ПИРОТ НА РАБОТНИЦИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ В 
ДИМИТРОВГРАДСКА И 

БАБУШНИШКА ОБЩИНА
НА РАБОТЕЩИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ I

На своите партньори и клиенти и 
на всички граждани на 

Димитровградска, Бабушнишка 
и Пиротска община

:Международния
\ празник на труда
\ !

с пожелания за успех, щастие и
трудови

;:*ав.оев.ания !

■ авааияаяяяаавяямаввсваапввияаввваа

ПЧИНСКИ ОКРЪГ - 
ВРАНЯ

ЧЕСТИТИ
: : ЧЕСТИТИ .

| : Международния ■ 
\ празник на труда :

“ НА ГРАЖДАНИТЕ В БОСИЛЕГРАД- I 
СКА И СУРДУЛИШКА ОБЩИНА " 

; КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА КРЕПКО ■ 
: ЗДРАВЕ, ЩАСТИЕ И УСПЕХИ :

1 май

Обществено 

предприятие 

"КОЖАРА" - Желюша
ОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА В 

БАБУШНИЦАчестити

Празника на труда и 

Т ергъовден
Общинската 

скупщина в 

Сурдулица
ЧЕСТИТИ

ЧЕСТИТИ

НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА

Международния 

празник на труда
"СЪРБИЯ 

ШУМЕ" 

Горско 

стопанство - Пирот

НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА И 
СТРАНАТА

Празника на труда
КОМПАН1/УА ДУНАВНа всички граждани от Пиротски 

окръг и страната ЛУНАВ ОСИГУРАШЕ
Народната 

библиотека в 
Босилеград

ЧЕСТИТИ

НА ЧИТАТЕЛИТЕ СИ И 
ГРАЖДАНИТЕ

Празника на труда

Главна филиала Ниш
честити

1 май На своите партньори и клиенти и 
на всички граждани на 

Димитровградска и Бабушнишка 
община

Н.ГМ < 1 /ЩИУЩ. I КЛМ.ЧЛ 11ЛКЛ1Я.' Т>.К1>Т1!,м: (.ЛЬлЛ'!>.К!|К ЧЛЧ: Лмгл честити

IЧЕСТИТИ Първи май
граждани и трудови

хора от Бабушнишка община
с пожелания за успех в живота и 

духовното им издигане
на всички

ШШмай ■..итшшШя



УЧИТЕЛСКИЯТ 
КОЛЕКТИВ НА 
ГИМНАЗИЯТА В 

БОСИЛЕГРАД

"УСЛУГА" - 

БОСИЛЕГРАД
ЧЕСТИТИ

Холдинг компания 

Враня
П.Ц. "КОБОС" 

БОСИЛЕГРАД

Празника на труда
на своите клиенти и всички 

граждани в общината

честити

Първи май
на учениците и техните родители 
и на всички граждани в Босиле- 

градска общинаI. I

честити
честити

САМСАМЛ на своите работници и граждан
итеПразника на 

труда

;'АМКЛ

‘'8АМЦ:
РО "АУТОТРАНСПОРТ" 

» Б0СИЛефаД
Празника на труда

Жн))о ракун кед СПП Бксшкгрзд броу 4ЛШ-б1)1-6-Ш4
Тел. Директор 77-771 Комерц.одел>. 77-261

като пожелава на деловите си 
партньори и гражданите уск

орено развитие в предстоящия пе
риод, радост и успехи в живота и 

плодотворно сътрудничество с 
банката

честити

Празника на труда
ку.пурно ИНФОРМ А тини центар пуглрске млионпк

КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ИЛ Г.ЪЛГЛРСКОГО МАЛЦИНСТВО 
"ЦлРИГ.РОД” - ФИЛИАЛ БОСИЛЕГРАД 

ул. "Маршал Тшо" Ас 15на своите пътници и партньори, 
както и на всички граждани в 

общинатаДетската градина 

"Детска радост" 

в Босилеград

честити

Празника на шруда и 
Гергьовден

. честити
на децата, родителите и гражданите

на всички граждани в страната, 
пожелавайки им крепко здраве, 

щастие и успехи
СЪВЕТЪТ НА 

СИНДИКАТИТЕ В 

БОСИЛЕГРАД
Празника на труда

и им пожелава радост, здраве и 
успехи ГИМНАЗИЯТА В 

ДИМИТРОВГРАДЧЕСТИТИ

Основното училище в 
Босилеград

НА ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ И 
ГРАЖДАНИ ЧЕСТИТИ

Празника на трудаПразника на трудачестити .

Първи май НА УЧЕНИЦИТЕ, УЧИТЕЛИТЕ И 
ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА С 

ПОЖЕЛАНИЕ ЗА ДОБЪР УСПЕХ, 
РАДОСТ И ЩАСТИЕ

пожелавайки им успехи на 
работните места и лично и 

семейно щастиена учениците, учителите, родителите и всички 
граждани в общината

I

ДЕТСКАТА ГРАДИНА 
"8 СЕПТЕМВРИ"

В ДИМИТРОВГРАД

ПредузеЪе за произ- 
водтьу, услуге и промет 

"ИБЕР" - Босилеград
ошгпюускао

В "ЩУРАХ: 010/62-577 
Н [ЖШСТОК: 63-169 честити честити

на децата, родителите и 
гражданите Първи май и 

ГергьовденЧЕСТИТИ

Празника на трудаПразника на труда на деловите си партньори и на 
всички потребители в общината I 

и страната
и им пожелава много 

радост и щастиена работниците и гражданите в 
общината, пожелавайки им 

здраве и успехи

1.



в ЗВОНЦИ ПО СЛЕДИТЕ НА ЕДИН ЗАПИС В “

ЗОРАН ПРОСТО ОБИЧА
ГЛАС"

В БОСИЛЕГРАД ПО СЛУЧАЙ ВЕЛИКДЕН
СКИТЕ ПРАЗНИЦИ” ЕУРОКРЕМ”На 19 

"Глас” с печатан
април във вестник 

напие за село 
Звонцп под заглавие "Кво да 
работим, скапуем овди” По

И тази година може би пак ще се 
намери на републиканското 
ревнование, понеже

ГОСТУВАХА СОФИЯНЦИопределени екстремни кръгове. 
В селотосъ- има пет-шест що 

частни, що държавни магазина, 
които

По случай великденските празници пред босилеградчани се 
представиха членове на Камерния хор ”Св. Кирил и Методий” и 
Струнния оркестър от София и по тоя начин дадоха принос на 
културния живот в града, Под ръководство на Боряна Найденова 
те изпълниха композиции на класическа музика от световноиз
вестни композитори, както и повече черковни песни.

Особено впечатление на публиката остави артистът на 
Софийския театър Димитър Герасимов, който 
на Вазов и Яворов, както и български народни

Манифестацията стана в голямата зала на Центъра за кул
тура,. организирята на босилеградския Клон на Сдружението на 
граждани КИЦ "Цариброд” и спонсорство на Столична община 
София.

вече се е 
класирал за регионалното. По
добен успех

сле-
което сравнително добре садите на нанаписаното. е постигнал и Дра

ган Йорданов по география.
Училището има собствена 

библиотека с около 2000 книги, 
от които незначително число на 
български език. Що

снабдени сспоред нас, нито е реално, още 
по-малко обективно, на 24 ап
рил се отзовахме в Звонци.

В основното

основни продукти. 
Дори и с”еурокрем”, който спо
ред автора на текста, малкият 
шестокласник Зоран Соколов 
сънува! Той както и всяко дете 
просто обича сладките . А има и 
още нещо - той има алергия 
произведения от жито, дори и 
хляб почти не яде и е съвсем ест
ествено да яде нещо друго. А 
какво друго, когато еурокремът 
е най-сладък!

И на края за самото заглавие 
Кво да работим, скапуем овди”.

Според Смилкович това са 
думите на една старица от село 
Петашница!? Такова 
съществува и вероятно става

училище със 
същото име както и нашия вест- 
ник- -"Братство”, построено пр
ез 1980 г., и учителската 
намираме директорката Дарка 
Миланова, която ни съобщава, 
че училището има 49 учени, от 
които 28 са в Звонци, 
лите в

рецитира стихове 
песни.се касае до 

българския език, който е май
чин, почти всички ученици, от 
първи до четвърти клас го изу
чават по два часа седмично, от 
пети до седми клас 4 часа, 
осми

настая

В.Б.
а в

а остана- 
подведомегвените учили

ща в Нашушковица, Ракита, 
Пресека и Вучи дел. С тях 
работят 17 преподаватели. Пов- 
ечего от учениците са пешехо
дци, тъй като селата, от които

клас 3 часа. Преподавател
ката по български, Снежана Си- ДЕТСКО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В 

ДИМИТРОВГРАД
меонова, три пъти в седмицата 
идва чак от Димитровград.

Марко Смцлкович, който се 
подписал под текста в "Глас”, 
пише, че е разочарован от диа- НИНДЖА КОСТЕНУРКИ 

И СИЛНИ РЕНДЖЪРИ
село не

Когато става дума за детски театрални представления, хората, 
които се занимават с този вид театър в днешните кризисни вре
мена имат един голям проблем - как да се намери формула колк- 
ото е възможно в по-голям брой да се привлекат децата да гледат 
представлението.

Когата става дума за представлението "Нинджа костенурки и 
силни ренджъри”, която преди няколко години настана в продук
цията на Художествената работилница "Призор” от Белград, фор
мулата е намерена. И покрай скъпите билети (50 динара) при 
гостуването на този "театър” в Димитровград в голямата зала на 
Центъра за култура миналата неделя, се събраха около 300 
малчугани. Нищо чудно, понеже Нинджа костенурки, популярни 
образи от анимационните филми, истинските са "герои” на 
днешните деца. Някога това бяха Мишката Мики, едно време 
нещастният Калимеро, след това Тарзан, Щрумфови...

Маските и костюмите за посоченото представление подготвиха 
Зоран и Саня Стоянович, сценографията е дело на Саша Иванович. а 
музиката е подбрал Владимир Пеякович. Текстът и постановката са 
дело на Раде Вукотич. Към г-н Вукотпч бихме могли да отправим две 
забележи. Силните ренджери (също юнаци на анимационните филми), 
в самия край на пиесата са нещо съвсем излишно. Представлението е 
можало да завърши и 5 минути по-рано. и. стува се, че появата на

ггг-
Училището в Звонци

идават, нямат автобусна връзка лекта, на който се говори в Зво-
със Звонци, с изключение на нци. Очаквал пиротски, прене

брегвайки факта, че Звонци се 
намира в една от общините, къ-

силните ренджери не може да се оправдае другояче, освен с желанието 
да се привлече младата публика.

Правейки синхрон в представлението, Вукотич е жервувал и онова 
малко количество емоции, които в текста ги има. Синхронното 
движение на актьорите и тяхното говорене на "плейбек” припомнят 
малко на георите от немите филми. Създава се впечатлението, че 
именно поради това изостана и истнинския контакт между актьорите и 
публиката. Димитровградските малчугани обаче все пак бяха доволни 
и това показаха със своите усмивки и аплодисменти.

Нинджите костенурки все пак са Нннджите костенурки, нали?
Борис Лазаров

Пресека. И почти всички препо
даватели идават от Бабушница, 
като център на общината, към 
която принадлежи Звонци.

Училището има един общ 
кабинет за химия, физика и би
ология. Директорката се оплак
ва., че оборудването му е далеч 
по необходимото, както впроч
ем и в цялото училище. ”В об
щината ни обещават, че ще има
ме предимство при разпределя
не на срдствата за тази цел”, каз
ва Миланова. Би трябвало да 
бъде така, понеже учичището в 
Звонци е единственото малцин
ствено училище на територията 

Бабушнишка община. Освен 
това го заслужават и учениците, 
които са талантливи, а между 
тях има и такива, които мина
лата година на републиканското 
съревнование са се класирали 
високо, като Даниел Петров. 
Той миналата година по исто
рия се е класирал на пето място.

"Историка" Даниел Петров

дето значително число от насе
лението са числещи се към бъл-

дума за Петачинци (което авто
ра е можел да прочете на табел- 

гарското малцинство. Впрочем, ката Предц да влезе в селото). В 
той самият казва, че по Версай-
ския мирен договор тези краища кото и стара да е, не е казала 
са дадени на Сърбия. И от къде ”овди”. а просто "овдева”. Та 
тогава очакването му за пирот-

никакъв случай старицата, кол-

нали диалектът не е пиротски?! 
ски диалект (като чели той мно- д нима Петачинци е единстве- 
го се различава от шопския!).

Що се отнася до това как тези само стари хора? Нима такива 
краища наричат в съседна Бълг- няма навред из Сърбия? Само че 
ария, точно е само това, че ня- Крад границата този проблем 
кои екстремни кръгове извън може би е по-належащ. Една от 
официалната политика, тези причините е че в тези краища по 
краища задно с Димитровград и силата на тогавашната полити- 
Босилеград, наричат Западни ка^ едва лн е давана дребна пара 
покрайнини”, а не Западна Бъ- за развойни цели. Миграцията 
лгария”, както пише Смилко- 
вич. Сред хората в Звонци, ни
кой обаче не подхвана да говори

ното село, в което са останали В СВЕТА НА КОМПЮТРИТЕ
:САМО ЗА МРЕЖА
:

Въпреки че ежедневно расте популярността на Интернет, 1 
все още има хора, които вярват, че компютрите са много сло- : 
жци уреди и не искат да си пилеят времето за да учат да боряват ; 
с тях.

на
;

към по-развитите среди е съв
сем нормална. Впрочем, какво 
да правят триестината ергени в 

на тези тема. Впечатление е , че село зво|ЩИ, когато в селото ня- 
и тук, както и в Димитровград и ма иито една мома!
Босилеград, и в Сърбия изобщо,

Компютърната индустрия се стреми чрез опростени уреди, [ 
с които може да се установи връзка с глобалната мрежа Ин- Г 
тернет да привлече и тази част от пазара. Фирмата "Компак” : 
пусна на пазара специален уред "Ай-пек”. Габаритите му са ■ 
като на видео рикордер, който има тънък екра 
кристали и безкабелна клавиатура, включваща и ”

”Ай-пек” няма хард диск, нито нито флопн диск драйв, кое- : 
то значи, че той няма възможност за презаписване на иро- : 
грамите. Уредът е свързан само с един принтер - ”епсон 740” и ■ 
е произведен на базата на оперативната система на "Май- ; 
крософт”. •

Интересно е, че всяка нощ уредът се включва сам в мрежата : 
на Интернет, за да провери има ли нови дописки. Цената му е ; 
$ 599, а може да се плати и $ 400, при условие да се сключи « 
тригодишен договор за ползване на услугите на даден про- ! 
вайдър. •

н от течни ; 
мишката”. IА.Т.

на това придават значение рамо

ОКРЪЖЕН ПРЕГЛЕД НА РЕЦИТАТОРИТЕ В СУРДУЛИЦА

УСПЕШНО СЕ ПРЕДСТАВИХА И 
БОСИЛЕГРАДЧАНИ!

Преди седмица в СУРДУ-Дп - проведе пре,

ученици от Адрияна Спасова от осми и Даниела Стаменова от
училище. Всмцност на прегл д. У у седми клас Всъщност всичките те участваха и на
Н,Ш1Ь ХиГяото ^ете"иГрецитаторите, състезанието в Сурдулица, където Биляна Стои- 

в Босилеград организира Библиотеката, менова рецитира на майчин език. 
участваха общо 18 ученика. Според мнението на

:***
Японският гигант на електрониката "Хитачи” се готви зае- ; 

дно с компанията "Амсрикен сайбернаут” да пусне на пазара : 
портативен компютър без клавиатура, с който може да се | 
установи връзка с Интернет. Габаритите му са като на елек- : 
тронен указател с тегло 230 грама.

заеха Биляна Стоименова- от седми клас,
ставиха и

:гУ М. Миланов :

ФШшШ 27 април 2001 г.



ВЪВ ФОКУСА
ПОЕТИЧЕСКО КЪТЧЕ

ЗА ДА НЕ СЕ СРАМУВАТ 

ПОТОМЦИТЕ НИ ГЕРГЬОВДЕН
* Досегашното "двуезично” обучение е само една заблуда и измама * Отказвайки се от родния си 
език, ние губим влака към общоевропейското семейство иа народите На Терговден в Вадейна 

вървя по знайния ми път 
Отколе съм минавал тук!
Нима последно ще ми бъде 
това пътуване?!
Напразно събирам мислите си 
- развигорът ги разнася.
Оглеждам в камъка 
Избледнелия си образ.
В мислите ми 
Свети Георги на кон.
С крака чужди 
след него тичам аз.
Подире - радейинчани 
на кобилките си носят 
печените агнета.
Тръгваме към манастирчето. 
Там е тържеството!

Българското малцинство в Сърбия има духовно минало на сънародниците ни, сиреч на 
най-лошо отношение към един от най- българския народ като цяло, да се научават на

майчин език.съществените национални белези - родния си 
език. Именно, в основното образование 
.майчиния нн език се изучава като чужд, 
докато обучението по всички други предмети 
става на сръбски.

Откровено казано, за пренебрегването и изт
ласкването на родния ни език от учебното дело не 
е виновна бившата републиканска или, не дай Бо
же - съюзна власт. Виновни сме преди всичко ние, 
като граждани и учители и несъмнено локалните 
органи на властта в нашите среди.

Трябва да си признаем най-сетне, че досегаш
ното ( п сегашно) т.нар. двуезично обучение е 
само една заблуда и измама, която трябва 
по-скоро да се премахне, защото води към заб
равяне п пълно о тказваме иа сънародниците ни от 
майчиния си език.

"Правоверните” привърженици на досе
гашния начин па обучение ще кажат може 
би, че въпреки всичко, децата ни все пак

Допълнителна трудност е постоянната липса 
на учебници и учебни помагала на български 
език. Изключението, направено през последните 
няколко години с издаването на комплекта сбор
ници за извънкласно четене в основното обра
зоване, само потвърждава това нравило.

Демократичните промени в държавата, опо
вестената цялостна реформа на възпитателно- 
образователния процес у нас и предложеният 
вече законопроект за малцинствата, в унисон с 
изискванията на Европейския съюз, е най-под
ходящата обстановка, в която всички до
брожелателни и здравомислещи хора от нашата 
народност, преди всичко в сферата на просвет
ното дело, трябва обстойно да разгледат тоя 
въпрос и да изготвят най-целесъобразен проект 
за пълноценната употреба на майчиния ни 
български език във възпитателно-образовател
ния процес. И то не само ,в основното, но и в 
средните училища, в съзвучие с най-висшите ев- 

отчитат известни резултати. Да. така е, но с ропейски и световни принципи и стандарти.
Според мен, това е единственият начин, 

нашата страна час по-скоро да хване "бързия 
влак" към Европа и всички нейни граждани, 
включително и от българското малцинство, да 
станат пълноценни европейци. Това е първа 
необходимост в новото столетие. Не направим ли

час

каква цена се заплащат тези резултати от 
нашите първолачета, които още от първия 
ден в училището се натоварват с две азбуки - 
кирилица и латиница и е два правописа - 
фонетичен и морфологически? Кой компе
тентен орган, институция или отделен учен 
се произнесе по въпроса: по сила ли с всичко 
това на псмхо-физическите им способности? 
Дори и на пилците в гората е известно, че 
двуезичното обучение, наЙгнапрсд в Димит
ровградска, а след няколко години и в Бо- 
силеградска община беше въведено като ек
спериментално.

Вярно е, че навремсто си бяха сформирани ко
мисии, кои го да следя т експерименталното двуе
зично обучение н да предлагат изменения, допъл
нения и друг вид поправки. За съжаление, пред
ложенията пм, колкото н скромни да бяха те, не 
стигнаха по-далеч от чекмСжетата на директо
рите и други шефове в училищата и общините, 
въпреки че още в началото беше забравен ос
новният принцип: обществените (хуманитарните) 
науки п най-важните моменти от историческото и

Петър ГЕРОВтова сега, ще се наложи утре да ни се смее цялото 
цивилизирано човечество и което е още по- 
страшното - потомците ни да се срамуват от нас.

Ранко Карамфилов

НИШКИТЕ КУКЛЕНИЦИ

ГАСТРОЛ В БЪЛГАРИЯ
В рамките на установеното леници се представиха пред ста- 

преди две години сътрудничество розагорските малчугани и люби- разговаряно и за датата, на която 
ансамбълът на Кукления театър телите на кукленото изкуство с куклениците от Стара Загора ще 
в Ниш бе на тридневно гостуване пиеската "Вълшебникът от Оз” се представят в Ниш. Очаква се 
в българския град Стара Загора, по текст на Френк Баум, а в по- това да стане до края на годината. 
От 24 до 26 април нишките кук- становка на Зоран Лозанчич.

По време на тази среща бе

В.С.Б.

В ЛЕКАРСКИЯ КАБИНЕТ НА тштрт ш шШпА
Д-Р ИВАЙЛО ИЛИЕВ, ПСИХИАТЪР
Според Сили, общият адаптивен синдром (стресът) 

има три стадия:
1. Алармиране, - стадий, който започва в момента, 

когато един или повече стресори почнат да действат 
на исаднптпрпния организъм.

2. О тпор - Когато тялото се приспособява към но
вите условия.

3. Изчерпване (слом) на отбранителните сили на 
тялото. В този стадий се явяват болести, които могат

значение за човека е "конкретното събитие. Макар че 
генерализирането е невъзможно, все пак може да се 
каже, че структурата на личността в голяма степен 
определя "тежестта” на събитията. За някого нап
ример разтрогването на брака (разводът), особено в

днешните условия, е само "една преходна неприят
ност", докато други доживяват това събитие като "кр
ай на света”. По време на бомбардировките хората 
реагираха твърде различно в идентични ситуации: ня
кои се паникьосваха, други се опитваха да контроли
рат емоциите си и да не изпаднат в афект, трети чув
стваха определен страх* и се опитваха да се справят с 
него по най-различни начини и т. н. От стресни ге си
туации някои хора се защитават в група, докато други 
се усамотяват.

Когато става дума за интензивността на психосо- 
циалните стресори, при възрастните тя се движи от 
ниска (напр. скъсването на любовна или приятелска 
връзка) до катастрофическа (смърт на дете, самоу
бийство на брачния партньор). Брачната изневяра, аб-

О АРХЕТИПОВЕ

Подсъзнанието, този доминантен сегмент 
на човешката психа, се състои от няколко 
нива. Можем да говорим не само за ^
индивидуално, но и за семейно (фамилно) и 
колективно подсъзнание. Колективното 
подсъзнание дълбоко детерминира нашето 
поведение в рамките на общността - 
семейна, национална, верска, и се състои от 
т. нар. архетипове, първообрази, вкоренени 
в традицията, митологията, наследения 
опит от родителите, средата. Те насочват 
нашата индивидуална и колективна 
идентичност. Митовете, ритуалите, 
обредите, гробовете и химните например са 
типични символи, настанали от 
археотиповете. През XX век често се е 
случвало политиците да злоупотребят 
собствения си народ, манипулирайки с него 
тъкмо на основата на колективните 
подсъзнателни фрустрации.

да предизвикат н смърт.
В организма съществуват две "равноправни" си

стеми, през кон то "минават” споменатите три фази на 
стреса. Първата е хппоталамус - хипофиза - кора 
надбъбречиатц жлеза, а втора та е симпатикус - цен
трална част на надбъбречната жлеза. По време 
стрес осцилацпите на биологичните регламентиращи 
механизми се манифес тират като соматични или веге
тативни реакции: хппертензия или хипотензия (високо 

ниско кръвно налягане), сърцебиене, повишена

на

на
ортът и нежеланото пенсиониране например спадат 
към категорията на средно интензивните стресори. 

Стресните събития и ситуации имат две същест- 
характеристики. Първата е застрашаване, т. е. 

заплаха за телесния, психически или социален инте- 
гритет, в крайна сметка и за живота на лицето, което 
е попаднало в стресна ситуация. Втората характерис
тика на събитията, предизвикващи стрес, е заплаха с 
определена загуба (на обичан човек, имущество, ра
бота, авторитет, идеали...) Най-чести са комбинаци
ите

вениили
температура, зассчки при изхвърлянето на пикоча, 
намаляване броя на левкоцитите, модифициране на 
капилярната проиускваемост, нарушения на нормал
ното ниво на захарта, хлора, натрия, интензивно по
тене. болка зад гръдната кост и нр.

Психическата днмензии на стреса е емоционална. 
Стресната реакция е толкова по-силна, колкото е по- 
интензнвна емоцията. Емоциите показват от какво

на тези два основни вида стресори.
- Следва -

сю 27 април 2001 г.
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ПО-КЪСНО ИГуМсПШЯ Днодорс СЪС
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*шаШГГР.Ъ *
Няма достоверни сведения 

кога тох1но е построен този 
настир. Според народното нре- И дРУ™те обекти, са строени пр- 
Дание манастирът е много стар. е3 пъРвата половина на XIX век 
По време на турското робство " по"късн0- През 1938 година 
бил разрушен до основи, вероя- каменните плочи от покрива 
тно поради това, че бил ползван б"ли заместен" с керемиди. Пр

ез 1939 година тогавашния йе
ромонах Григорие предприема 
мерки, да се откопае земята, ко-

Й&ЙЩ
■

Й ШШ
ма-

0*,своя аскетски живот, прекрас
ната божия служба, духовни пе
сни и усърдна работа, те спече
лили симпатиите, привързано
стта и помощта на цялата ок
олия. Манастирът бил провъз
гласен за пръв женски манастир 
в Нишката епархия.

За съжаление

"2§|й|1 Нп -МШШ!|

Стара панорамна снимка на манастирския комплекс 
"Св. Кирил и Юлита"

'• -V

каго пршота и зборно място 
хайдути и въстаници в борбат 
въстанията срещу османлиите.

на
а и

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНАТА РОЛЯ НА 
СМИЛОВСКИЯ МАНАСТИР

само след пет 
години по различни причини, 
между които и близостта на 
границата, били разделени в 
три ята и настанени в други ма
настири. С тъга в сърцата 
сълзени очи, всички монахини, 
с изключение на една, напусна
ли манастира ”Св. Кирик и Юл
ита”. Наскоро обаче 
и последната и така той отново 
бил провъзгласен за мъжки.

На 15 юли стар, съответно 28

А:
От изследванията на нашите професори д-р Марин 

Младенов, д-р Александър Гигов и д-р Спас Сотиров и 
на журналиста Богдан Николов узнаваме, че манастира 
Св. Кирик и Юлита" имал изключително важна роля в 

развитието на културата и просветното дело не само в 
Забърдието и в Царибродско, но и в цяло Горно 
Понишавие. През 1959 година 83-годишният старец Симо 
Алексов от Височки Одоровци разказал на д-р С. 
Сотиров, че през 1840 г. в селото (вероятно килийно 

манастир) имало училище. Пръв учител бил някой 
си даскал Николчо, а първите ученици - Станко Бранков 
и Никола Динчев.

и на-

си отишла
къмтози

юли нов стил, манастирът че
ства своя патронен празник! На 
голям народен събор тук идват 
вярващите от цялото Забърдие.

Сега манастирът отново ня
ма свои постоянни обитатели. 
Запустява и пропада.

Според Б. Николов, училището в манастира 
започнало да работи около 1853 година, а първи 
учители били Джурджа от Пътропопинци и Цветко 
Димитров от Изатовци. Цели 12 години тук 
учителствувал и известният учител Анта Гелов от 
Славиня. Манастира "Св. Кирик и Юлита" сега: покрива вече не защитава, а 

обременява, по стените пукнатини и дупки, по покрива и стените 
са изникнали растенияМанастирът имал и богата библиотека с много ценни 

книги, накои от които след II св. война били пренесени 
от неизвестен калугер в Скопие. Според някои записки, 
парите за купуването на книгите обезпечавали самите 

Забърдието. Най-ценната между тях бил 
"Кириакодромион", сиреч "Неделник" от Софроний 
Врачански. Тази първа новопечатана българска книга 
била купена през 1819 г. Интересното за нея е и това, че 
била написана на "простий болгарски език, каквото 
хоратиме ний" - език много близък до нашия местен 
говор.

ИНИЦИАТИВИ ЗА 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО й

ШМУселяни от
Сегашното окаяно състоя

ние на манастира ”Св. Кирик и 
Юлита”, известен още и като 
”Смиловски манастир” понеже 
се намира в мерата на село Сми
ловци, не дава покой на смилов- 
чани, одоровчани, гуленовчани 
и на другите забърдчани. Един 
от тях, архитектурният техник и 
живописец Димитрийе Илиев 
от Белград (по потекло от Сми- р
ловци), заедно с известния из- '
куствовед Марко Омчикус, съб
раха всички достъпни матери
али и данни за историята и се
гашното състояние на манасти
ра, които архитектите Мария 
Йовин и Синиша Темерински 
използваха за изготвяне на - 
Програма за обновлението на 
манастира
Юлита”. В началото на ми
налата година тази програма 
беше предоставена на Завода за 
защита на паметниците на кул
турата в Ниш, на Нишката епа
рхия и в Общинската скупщина 
в Димитровград. Основните

V-*I

Сегашната манастирска чер
ква е построена през 1839 го
дина на основите на старата че
рква. Била е построена и камба
нария с две камбани, но по-къс
но тя била разрушена, а камбан
ите изчезнали безследно. Мана
стирската черква е строена от 
обикновен и дялан камък и пър
воначално била покрита с ка
менни плочи. Построил я някой 
си майстор Никола-Кора от 
Болевдол. Построена е по вре
ме, когато в тези предели вър
лувала "чумата”, та хората бя
гали в планината, надявайки се, 
че по този начин ще избягат от 
нея. Когато бедствието отмина
ло, в знак на благодарност за 
своето спасение преживелите 
построили манастира и една че-

ято напластили пороите до по
ловината на черквата. Направ
ил хубав двор покрит с плочи, 
манастирът бил опасан с дувари 
и построена порта.

От публикацията "Манасти
ри в Нишката епархия” узна
ваме, че манастирът "Свети Ки
рик и Юлита” притежавал 173 
хектара имот - ниви, ливади, па
сбища, гори - но не на едно мя
сто, а по цялото Забърдие, как- 
то и две воденици при Пърго- 
полинци.

т к
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Зданието с монашките килии все още добре се държи

"Свети Кирик и
ПЪРВИЯТ ЖЕНСКИ 

МАНАСТИР В 
НИШКА ЕПАРХИЯ
Забележителна година а ис

торията на манастира е 1925 го-

изяви вярата си в Господ Исус, съдията 
за да я трогне и поколебае, взе детето в 
ръцете си и започна да го милва. Но 
Кирик викаше на глас: "Аз съм 
християнин пусни ме при майка ми!“ С 
ръчицата си започна да гребе съдията и 
обръщаше глава, за да не го гледа. 
Разсърди се съдията, тресна детето от 
земята и го ритна, а то се търкулна низ 
каменните стълби и предаде на Бога 
святата си невинна душа. Гледайки как 
Кирик пострада преди нея Св. Юлита 

• беше радостна и заблагодари на Бога, 
че удостои сина й с мъченически венец. 
След много мъки Юлита бе посечена с 
меч, 304 година. Мощите на Св. Кирик и 
Юлита до днешни дни са чудотворни. 
Една част от тях се намира в черквата 
Св. Богородица Болнишка в Охрид.

СЛОВО ЗА СВ. КИРИК И ЮЛИТА
Според Светото писмо Св. Юлита 

била от болярски род. Рано останала 
вдовица, та сама отгледала малкия си 
син Кирик. Живеела в Икония град в 
Ликаоний, предавайки се всецяло на 
Христовата вяра. Синчето си кръсти 
веднага, след като се роди, а когато 
имаше три години, тя го научи на вяра и 
молитва, толкова колкото дете на тази 
възраст можеше да възприеме. Когато 
Диоклециан издаде заповед да отпочне 
преследването на християните в град 
Иконий, много невинна кръв била 
пропита. Юлита взе сина си и се прикри 
от гнева на безбожниците в град 
Селевкий. Но и тук не беше по-добре. 
Юлита бе заловена и като християнка 
изведена пред съдията. Понеже смело

Владишкия конак е в разпадане

сведения от Програмата са пре- ат местното население и мест- 
дадени и по Интернет.

Тъй като манастирът "Свети 
Кирик и Юлита” е под защита 
на държавата и в Централния щписката скубщнна в Днмит- 
регистър е сложен с № СК ровград. Трябва да имат пълна 
01054, програмата може да се и енергична инициатива. Опита

на смиловчани в подобни акции 
пълна

ните органи на властта, сиреч 
местните общности в Смилов- 
ци, Одоровци и Гуленовци и Об-

реализира само в рамките на 
Завода за защита на паметни
ците на културата. От практи
ката е известно обаче, че реша
ваща роля и в такива случаи им-

тук може да дойде до 
изява.

Венко Димитров

(Ж>ЬштШ■п 27 април 2001 Г.
.СУ.



БИТОВО-НАУЧНА НАИВА (13)

ЖИТИЕТО НА ГНОМА ОНОД
Предишното съдържание: Тирадата на Минала внесе оживление в атмосферата на заседаващия 
Консорцип. Японецът се опита да увери присъстващите, че манипулациите с Онод са оправдани, тъй 
като се !
намериха отзив Всред шсфовскня елит.

провеждат под егидата на висш обществен интерес. Неговите отбранителни бравури не

ЧИНАДА ИМА ДУМАТА
Общата програма сплотя- пък подпре ме отвергнете.

Жертване на Човек в нмс-
жертваме, лишаваме се от 
личен живот и страдаме нс 
по-малко от Онод. Все уп- 
равлявани от заклинанието 
да осигурим бъдеще на мла
дите поколения,отностно на 
Човечеството като такова.

Барбара Хил (шепнеш- 
ком па Бучър): Тони, той е 
побъркан! Звяр! Не позволя
вам да ме опорочи. Дори не 
искам да бъда свидетел на не
говите извращения. Без ог
лед какво нататък се капи да 
изтърси и досега произнесе
ното е достатъчно да схвана, 
че съм в компания с изрод. 
Тони, решавам да се оттегля 
от Мисията и да се върна в 
Англия!!!

Тони Бучър (шепнешком 
към Хил): Не варкайте, ува
жаема Барбара. Разполагам 
със сигнали от доверчив из
вор, че положението на Онод 
се подобрява и взима по-бла
гоприятна насока. (Бучър ст
релна японеца неприязнено: 
"Препреденият фарисей Чи- 
нада, майстор да превърне 
всяка ситуация в своя полза, 
тоя път няма да изкара нито 
точка. Лее за Онод крокодил
ски сълзи,а задочно му копае 
гроб”).

Тору Чинада: Но, да се въ
рнем от облаците върху Зе-

ншшваше отделните национални 
експедиции, обаче според на- то на хуманни идеали нсе мое 
чините на работа и тълкува- изобретение, Мисис Хил. Тоя 
нето на най-важните цели на парадокс е познат от най- 
мисията вкусовете биваха до- древно минало. Нали Вашето 
ри и диаметрално противопо- християнство - великото кре

до, на което е любов към 
Барбара Хил (развълму- ближния - е отбранявано от 

вано): Сега за пръв път чувам ереси и противници със сеч, 
за секретни манипулации с военни походи, аутодафета, 
хора оправдавани посредст- инквизиции? Не ли кому- 
вом отвратителния лозунг низма - с прочутата прокла- 
"Целта оправдава средства- мация за благоденствие и 
та!”. Не ми се нрави тоя при- щастие на всеки индивид - 
стъп. Протестирам, чс без същите индивиди подлагал 
лично съгласие бивам въвли- на най-брутални тортури, 
чана в аморални, да не кажа налагал едноумие и узурпн- 
престъпни, деяния. Дълбоко рал духовния им интегритет? 
съм разтревожена. И колега
та Давидович бе недоизказан, е, че етическите и битови 
пък Вие, господин Чинада, стандарти се променят от 
сте съвсем мътен... Нима оч- епоха в епоха. Мисля, че е

й

тI
Портрет на четири светци анагорети (пустинници) от Погановски 

монастир. Нимбовете при светците, психасткото божествено 
сияние, митогенетското поле, екстрасенсните ефекти и пр. са 

прояви на общ системен атрибут - електромагнитно поле, което 
излъчват около себе си.

ложни.

мята, за да ви запозная с на- хередитарни ефекти във вто- 
шитс конкретни постижения, ро поколение, относно дали 
Госпожа Хил, предупрежда- ефектите наистина се губят, 
вам Ви, пригответе се да чуе- както предполагат колегите 
те още по-сурови и "гнусни” от Франция, с други думи. 
истини. Обаче, разкъсайте проверяваме що е Онод 
ме когато завърша доклада, а брид или химера; провежда- 
до тогава останете въздър- ме всекидневно и ригорозно

Папаниколау и други съвре-

- хи-

Напоследък, всеизвестно . жани!
Първо, чрез подходящи менни тестове за установява- 

инсценации благодарение на не на гравидитета...
Второ, разработваме сце-усърдието на нашите при

лежни Мйоко и Намбу - шко- нарии за контакт и вмъкване 
лувани за финни и деликатни на Онод всред гномското об

иквате да завъртя опашката настъпило доба за нова ради- 
зарад гадотиитс, на които по- кална ревизия на обществе- 
длагате момчето Онод... ните норми. Нищо необикно- 

Тору Чинада: (уж незасег- вено ако онова, което вчера е 
нат, хладнокръвно): Мисис било считано за чудовищно и 
Хил, аз почитам Вашата опа- порицавано, днес бъде усто- 
шка моля успокойте се! Вие личено като честно и живот-

щежитие; ние отколе сме се 
- Да се снабдим с пресна определили за презумпцията, 

гамети от Онод за извънут- че гномите не са измислица;

операции-успяхме:

робно експериментиране и след аргументите на мисис
Хил, нейните мапи и черте-анализа, опитите са в ход;

- Да обезпечим предусло- жи, окончателно и безвъз- 
вия за оплождане на наша съ- вратно се убедихме в тяхното

говорите с емоции, аз с разум, ворно.
Няма дума да се намерите в 
положението на козел отпу- на следното. Докато, както 
щения или да въртите опаш- Вие казвате, "експлоати- 
ка. Впрочем, ето, връчвам Ви раме” Онод, ние не държим 
комплетното "Досие О”, раз- собствените задници в стра- 
гледайте го, дайте преценка, ни. И сами безостатъчно се

Подсещам Ви, госпожа, и

трудничка с отбрания дона- съществуване; задачата на 
тор; превзели сме мерки гри- Онод е да ни помогне да се 
жливо да следим как ще про- доберем до живи гноми за 
тече ембриогенезиса и дали лабораторно проучване и
ще се проявят гномските опити;

Трето, съвпадението, че 
според Давидович, подът в 
Палянската черква имитираСъставил: йраган ПетровКРЪСТОСЛОВИЦА 67

г
енергия, че точно върху тоя 
под се сбъднало прелюбоде
яние на хипотетичния гном с 
майката на Онод, т.е. че тя на 
това място заченала от гном. 
според нас не е случайност, 
поради туй, палянската чер
ква включваме в нашите при
оритети, защото сме уверени, 
че оплождането между гном 
и човек може да се осъще
стви единствено при строго 
определена обстановка (пар
тньорите да бъдат окъпани с 
телурическо излъчване);

Четвърто - внимавайте! - 
с помощта на портабъл де
тектор надушихме сензация!; 
господа, под пода на палян- 
ския храм е инсталирана

95 6 7 8Водоравно: 1. Модел на "Ре
но". 5. Журналист (син.). 11. Марка 
финландски мобмфони. 12. Афри
канско животно с дълга шия. 
Река в Италия 14. Положителен 
полюс на батерия. 15. Фабрика в 
Прокупие. 16. Вечерна танцова за
бава. 17. Част от игра на тенис. 18. 
Държава в Близкия Изток. 19. 
Голям воден басейн. 20. Кон (по
ст.). 21. Строителен материал. 22. 
Радиолокатор. 23. Охота за ядене. 
25. Размекната пръст. 27. Името на 
хърватския футболист Бокшич. 28. 
Шведски учен,'изобретател па ди
намита — Алфред. 30. .Дебелият 
пръст на ръка или крак. 32. Украса 
на сцена. 33. Седмата нога. 34. Мо
дел ски от Словения. 35. Златарска 
мярка. 36. Задната част па главата. 
37. Малкото на котка. 38. Вид па
пагали. 39. Циркова площадка.
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ая, за каквато съобщи мисис 
Хил; палянското творение, 
обаче, не е наутилусовидно - 
хоризонтално и плоско, - а из

род. 28. Река в Южен Банат. 29. (син.). 33. Мъжка рожба. 35. Модел ГЛежда като изтеглена черу- 
външната твърда Извънградска къща за почивка. 31. руски въртодети. 36. Лично место- пка ОТ ОХЛЮВ, поставена вер- 

членестоногите жи- Телефонен повик. 32. Подарък имение.

393837
©©Отвесно: 1. Металически па

ричен знак. 2. Ехо, ек (син.). 3. Една 
царибродска фабрика. 4. Анита 
Алексова. 5. Марка японски ав
томобили, 6. Средиземноморски 
град в Алжир. 7. Сторителен мате
риал. 8. 9 и 21 буква на азбуката. 9. 
Съвкупност от приспособления за 
маханическо действие. 10. Детска 
играчка, тротипет. 11. Американ- 

космическа агенция. 12. Време 
момент

до смъртта. 15. Вещество, от 
което се са,стои
или

тикално с широкия отвор на
долу!

покривка на 
вотни. 16. В спортната терминоло
гия: точка (сръб.). 18. Пилот (син.). 
19. Австрийски композитор Гюс- 
тав. 21. Град в България. 22. Труд 
(син.). 24. Дворец (син.). 25. Ко
кошка (умалително). 26. Органи-
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Водоравно: 1. Ар. 3. Джип. 7. Луанда. 12. Вие. 14. Кратер. 16. ООН. 
17. Аман. 19. "Форд". 20. Мр. 21. Бараки. 23. Ливан. 24. Аполон. 26. 
Крале. 27. Инок. 28. То. 29. Багер. 32. Ириг. 33. Пита. 35. Ники. 36. Кос. 
37. Кавали. 39. Яре. 40. Ан. 41. Вараждин. 43. Ак. 44. "Зенит". 45.

Протоко(ко)лирал: С. К. 
В следващия брой:

Разисквания върху 
докладите

ска
от раждане до определен на.зауия на производителите на пет-

27 април 2001 г. :



СПОРТ
17 КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА 

под

СПОРТ ТЪЖЕН ПОМЕН

На 10 май тази година ще измина^.; 
ГОДИНИ в скръб по милия ни съпруг, 
татко, дядо и свекър

СТЕВАН БОЙКОВ 
от с. Д. Любата-Клисура

С много обич, тъга и уважение да си 
спомним за човека, когото никога няма 
да забравим.

С обич и преклонение!

ФУТБОЛ:
ПОЛУФИНАЛЕН МАЧ 

ЗА ЮКОКУПАТА

ПОБЕДА НА ГОСТУВАЩ 

ТЕРЕН
ГОСТИТЕ

ПО-ДОБРИ
ФК ” Звезда” (Блато) - ФК ” Желюша” 0

Влашп 21 април 2001. Игрищсйш ,ш "ЗнТеренът-шру- 
рт.“, игра, премети -уъжуинии, зрители -около50, съупяДсян 
ши“''''' /""" ^ Р«**> Георгиеа а 54~,Тш

След
"Желюша

: 1 (0 : 0) ФК ” Балкански” - ФК ” Рад- 
нички” (Пирот) 0 : 3 (0 : 2)

Димитровград Ш април. СЦ 
"Парк’) зрители - около 200. 
Теренът — тревист и мек, вре
мето — Приятно за игра. Гдавен 
съдия Джордже Петровия от 
Пирот (6). ГЪлмаистори: Ариид- 
желович в 1,4 и 50 и Андонович в 
21 минута. Жълти картони: Гю- 
ров, Соколов, Ранг елов и Стоя
нов от ”Балкански ".

За добър мач са нужни добри 
съперници. В този мач добър бе 
само отборът на "Раднички” от 
Пирот. Домакините като че ли се 
упалшиха от този отбор. Създава 
се впечатлеие, че гостите не 
играха с пълна сила. а само със 
сила. която им бе необходима да 
победят "Балкански”. Накрая се 
стигна до категоричните 3 : 0 за 
гостите, които се класираха във 
финала за югокупата, в който ще 
се с "Лужница” от Бабушница.

Д.Ставров

Семейство Бойкови

СКРЪБНА ВЕСТ
успешното реми с лидера на таблицата "Йерма” ФК

Ееа четирима титуляри, по това не им попречи да стигнат до триумфа 
олът за Желюша отбеляга в 54-та минута Райко'Георгиев Р У 4 

С тази победа желюшкият отбор

В следващите два

На 23 април 2001 година почина на
шата скъпа

ДАНКА - ДАНЧЕ ПРАКЛЯЧИЧ 
преподавателка по френски 

език
по потекло от с Божицасе качи на петото място на таблицата.

Тленните останки на скъпата ниГ •мачв от п-ьрвенстовто отборът ще домакинства 
най-напред на отбора Младост от Полска Ръжана (на 28 април) а 
след това и па отбора "Танаско Ааич” от Пирот (на 1 май).

покойница бяха погребани на 25 април
на божишките гробища.

Вечно ще тъгуват за нея: съпругът Ивица, братята Стоимен и Иван 
и племенниците Асен, Петър, Весла и Биля със семействата си25 КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА НФЗ

ДЕРБИТО ИЗПЪЛНИ 

ОЧАКВАНИЯТА
ТЪЖЕН ПОМЕН

В събота на 28 април т.г. в 11 часа на 
гробищата в село Желюша ще даваме 
годишна панихида на нашия мил и ник
ога прежалим баща, съпруг, син, брат, 
шурей и зет

ФК Балкански” — ФК ”Косаиица” (Куршумлия) 1: 1 (0 :1)
Димитровград 21 вирил 2001 години. СЦ "Парк", зрители ~ 

около 500. Гарапът тревист, но иашоПсн от дъжда и хлъзгав. 
Времето — През пелия мач валеше силен дъжд. Гдивен съдил Боян 
Сшояночич от Пит (,4). Голмайстори: Цанков в 52 за "Балкан
ски' , и Дригичевич в 37 минута за "Косаншш”. Жълти картони: 
Г)оров, Б. Иванов, Матов и Стоянов от ”Балкански ", а ПоПович, 
Дригичевич. Вукоичич и Йоксимоиич.ош "Косаншш".

Силният дъжд. който валеше през целия мач, попречи и на двата 
отбора да покажат по-качествена игра. Вратарят на гостите Паунович 
спаси поне 3—4 сигурни попадения. Гостите играха с подсилена защита 
и само чрез контраатаки застрашаваха вратата на Соколов. Една от тях 
за гостите бе резултатна.

В 26-ия кръг от първенството "Балкански.” е гост на ”ЕИ Борац” 
от Бързи Брод. а в 27-ия кръг на своя терен ще посрещне отбора на 
"Долевац".

МИЛАТОЗЕВ 
от село Желюша 

Каним близки и роднини да присъс-
” МЛАДОСТ” 
” ПОЛЕТ” 4:4 тват.
Игрището е Горни Вършиг- 

от лошо за игра. Съдия Сърба 
Мачич от Враня. Голмааешорн: 
Далчбор Исуелковач, Сита Илнч, 
Мирослав Джоружевпч и Мом
чиле Пешкович за домакините, а 
Игор Василов, Дарко Димитров и 
'Блалса Воинович (два голи) зц гос
тите.

Неговите най-мили

СКРЪБНА ВЕСТ

На 21 април в с. Хайредин, Врачан
ско, (Р. България) почина сестра ми

СЛАВКА СПАСЕВА МИЛОШЕВА 
родена 1920 г. в Долна Любата 

Босилеградско 
Мила сестричке, винаги ще те нося 

в сърцето си!
Поклон пред светлата ти памет!

В последния кръг от първен
ството в Окъжната футболна ди
визия Враня, миналата събота фу
тболистите 
"Младост” гостуваха на футболи
стите на "Полет” в Г. Въртогош. 
Мача приключи с 4:4. Още в 9-та 
минута на първото полувреме 
босилеградчани постигнаха гол. 
но въртогошани не се объркаха, 
така че първата част на мача 
приключи 3:2 в тяхна полза. Бла
годарение на мъжката игра. фут
болистите на "Младост” успяха 
да догонят, а след това и да израв
нят резултата.

Д. Ставров

босилеградскана

В ПЧИНСКИ ОКРЪГ ДО КРАЯ НА МАЙ

СПОРТНИ ИГРИ НА 

РАБОТНИЦИТЕ
Олга Христова със семейството си от с Дукат

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
В Съюза на синдикатите в Пчинскн окръг са в ход подготовките за 

организиране на тазгодишните спортни игри на работниците на общин
ско равнище, оповести Иван Асенов, председател на общинското пред
ставителство на Съюза на синдикатите в Босилеград, като уточни, че 
същите ще започнат около 10 май и ще приключат до края на месеца.

Работниците в Босилеградска община, подчерта Асенов, ще се 
спортни дисциплини: футбол на малки врата, 

волейбол, атлетика, а се очаква за пръв път да се надпреварват в

Измина ПОЛОВИН ГОДИНА от смър
тта на нашия съпруг, татко, тъст и дядо

ЕВТИМ Б. ХРИСТОВ 
от с. Дукат, Босилеградско 
На 12 май т.г. в 11 часа ще посетим 

вечната му къща на Вертевишките 
гробища. Каним роднини и приятели да 
ни придружат.

Опечалени: съпругата Боянка, синовете 
Стоичко и Орце и дъщерите Златка, Бонка и Даниела със

семействата си

На 27 април 2001 г. се 
навършват шест тъжни, 
дълги и тежки години без 
моята мила съпруга, наша
та добра майка и баба

състезават в повече

стрелби н пикадо.
Понеже организатор на РСИ е Съюзът на синдикатите, работ

ниците организирани в други синдикати няма да участват в тях. Кога го 
Босилеград, в тях няма да участват работницитестава дума за игрите в 

на КОБОС. които са членове на Независимия синдикат.
Съюза на синдикатите в Пчински окръгСпоред програмата на 

РСИ па окръжно пиво ще се проведат през септември в Буяиовац.
В.Б. ТЪЖЕН ПОМЕН 

В събота на 12 май 2001 г. се на- 
Ц вършват 40 ДНИ от смъртта на нашата 
Ц мила съпруга, нана, майка, баба, сестра 
Р и снаха

"НЕКА ТИЧА СЪРБИЯ" В БОСИЛЕГРАД

ГОТВЯТ СЕ ЗА 
РЕПУБЛИКАНСКО 

НАДБЯГВАНЕ В СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА

' БИРМА ВАЦЕВА 
(1934-2001) 

от Димитровград
Ти беше не само по професия учи

телка, но ни беше учителка и идол в нашия живот за да 
вървим по истинския път. Ние ще продължим да живеем с 
голяма тъга и болка, че няма да споделяме останалите 
мигове от живота ни с теб. Със своите многобройни дела ти 
построи паметник в нашите сърца и си замина достойнст- 
вено . Надяваме се, че намери вечния си мир и покой на 
душата си.

По този повод каним роднини, близки и приятели да 
дойдат в събота в 11 часът на димитровградските гробища 
на панихидата,за да дадем почит.

От съпруга и дъщерите

| щ
.

ЗОРКА ГЕОРГИЕВА Кйот Димитровград 
Макар че времето мина

ва, никога няма да заличи 
спомените за теб. В нашите 
сърца вечно ще живее твоя 
лик, а добрината ти вечно 
ще носим в душите си.

Съпругът Цветан, дъщерята 
Невена и синът Васил със 

семействата си

На 21 тоя месец в Босилеград се проведе общинско състезание на 
учениците от основното училище и гимназията по бягане. под название 
"Нека тича Сърбия". От. всяка паралелка участваха по трима ученика

миналата година показахаи по толкова ученички, някои от които и 
ошред
републиканското състезание, което ще се проведе утре ( събота) 

готвят, т.е. набират средства те.ж
ученички от всеки 
I: на
\ Сремска Митровица. Училищата се 
)ченици да заминат на състезанието.

й със семействата си

М. Миланов

<ж>27 април 2001 г.
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РАБУШ ВРЗ РАБУШ
Кво ли съм гредшл на Господа та ме овия дни 

сполетеше толко писма?! Алалем, не съм късветно 
постил за Великден. Ка се насъбра йедъи куп. Чека 
бабата да си легне, узо очилата, седо и' поче да четим
редом.

Йедъи ме пита що нищо не съм турал у весникът за
"Манчо,перашкье (па к'во да турам!), друг 

Сиешко та обели на Великден, а ти - нищо" (Ко'ка, 
ако критикуйем снегат, друг пут нема да пада?). Трети 
се жали дека бил закасал с ягньища (он оче и да е 
закасал, ама я не съм ни пробал!). Йедън пак, алеле куде 
се сети синдраКат, пише кико Милошевич додека бил

каже:

№ силан, не съм смеял да напишем нищо против ньега, 
а и са кютим ка йе у какамангуту (дооди ми да га питам 
що он не йе писал ка Милошевич беше силан, а са йе 
написано куде йе).

Ама кико се учуди, ка видо писмото на пайташатога 
ми Бай Вене от Бусиловград! 4

Одма под онова "Здрасти Манчо" почел да ме красти, 
или кико би он рекъл - да ме наръкуйе. Каже; ако си 
се налютил на мене оти заеба сите бусиловци? Куде 
нас станая големи бъркотийи, а ти - нищо! ( А я па 
мислео при ньи све цъвти).

Питуйе ме що не съм отишъл тамо, да видим к'ва 
чудила била у општинуту (кока при нас не беоше), ещо 
не съм свърнул при "колегьете" у бусиловското радио, 
да гьи питам к'во прайе.

- Манчо, писуйе Вене, лъсно ти е на тебе, знаеш кой 
ти йе кмет и койи ти режат колачат, ама защо не ме 
прашаш како ми е на мене: до ичера с два кмета, а 
сега с цели тринаесе. Да не си у моята кожа, оти и дън 
и ноч си мутим главата кой че биде! Що ако се излъжем 
да гласам един на новите избори, а они турат друг!

Дотегну ми! Стури очилата, па поче да си бълскам 
главу. К'во време стайа. Никой да рече "алал ти, 
Манчо", а само траже и критикую, удараю рабуш врз 
рабуш.

Я мислео Вене че узне да тури он у весникат к'во 
било недъгаво у ньегов край, а он сака само Манча да 
издидза бастунат и да удара рабуш у ньега. Па нали ако 
се назберу млого рабушйе, бастунат може да се 
скршм, па да си прае подигравку със мене.

Погледа бабата: 'рка ли - 'рка. Видо дека от спанъе 
нема нищо, не сака да гасим ни електрикуту, та по- 
лъсно да бълтам у мислите. Знам дека съм бистрил 
голему политику, дека сам турал у весник и Клинтона 
и оную бабу, до ньега що беше. Турал сам млого 
нередне работе од нашуту държаву, а найвече рабуши 
сам си ударал за нашият край, ко що си йе редно. И 
са че 'се найде некой да ме пита що и за Први май не 

Йедън дън има да испадне да не съм кой 
знайе к'в рабуш чия или пак и на мене че ми удари 
рабуш. ДооДи ми да дигнем рукье, та рабушат да не 
буде Манчмн, нело Станчин, или Ванчин~

Байем си тека на лудуту главу, ка бабата изока та ме 
уплаши:

- Довлачи се у креветат, ега те Бог убийе.
Ята покара на подигравку:
- Сакаш ли кико некигаш да си легнемо?
- Не се завутуй! Не видиш ли дека че одзебнеш? 

Нали сегашньият Великден повече личи на Божич, а 
кока Пртви май че га запржи!

ашенски истопишш - Аз съм де, ама ти от кой беше?

"КАРАЙ -ТЕРАЙ"ОТ ХАМБАРА
* Към средата на миналия век повикали в запас 
Тодор Джорджип от Пъртопопипци. Като подо
фицер от запаса той командвал с обоза.

Пристигнала заповед за тръгване. Бай Тодор 
заповядал на подчинените си да се стягат. Потег
лили и в един момент той извикал:

- Айдс, карай, карай!
В обоза имало и запаслии от пи

Един от тях се опитал да го "научи” как правилно 
трябва да гласи заповедта.

- Не каже се "карай!”, него "терай!”
Бай Тодор нямал време за разправии с него и 

го нахокал:
"Докато аз командвам ще караме, а когато ти . 

станеш командир - че "терамо”.

Попитал един драговитчанин съседката си:
- Додс. посят ли ти кокошките яйца? Ние от 

нашите отдавна не сме видяли яйце.
- Носят бае, посят, ама от хамбара!, хитро й 

отвърнал а с ьседката.

ОТ БУРАТА
гротски ге села.Преди години група димитровградчани чакали 

на гарата да пристигнат тяхни приятели и род
нини. Сред тях била една жена в напреднала бре
менност и Тацко Апостолов от ГГоганово. Тацко 
беше акордеопиег с много голям корем. Беше 
чревоугодник, бохем, шегаджия и голям любител 
на бирата. По неписаното правило, влакът по- 
закъспял. Чакащите.влака се разтормозили, но 
Тацко най -спокойно си пиел бирата. Изнервена, 
бременната жена застанала край масата и попи
тала Тацко:

- И вие ли чакате дете?
- Не, госпожо,тона ми е от бирата, хитро отвъ

рнал Тацко, потупвайки се по надутия корем.
Цветко Иванов

М. Тодоров

КОРЗО"ПОЗНАТИ"
Преди години всека вечер по главната улица 

в Димитровград имаше корзо, по което най-м
ного се разхождаха млади и влюбени.

От миналата година корзото се пресели на 
границата. Там, от кореком до кореком най- 
малко се разхождат млади и влюбени, а най-м
ного гладни и озъбени.

Преди години тръгнала леля Бранка от Пър- 
топопипци с открит лист за София. Минала през 
пашата митница и дошла на българската страна.

Българският полицай взел открития й лист, 
погледнал данните и снимката и понеже тя била 
от младите й години я попитал:

- Бранке ма, ти ли си това?
• Леля Бранка си помислила, че той отнякъде я 

познава, та му отвърнала:
По идея на Цветко Иванов
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