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ПЪРВАТА КОЛОНКА ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СЪРБИЯ НАПРАВИ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТ-ПРЕМИЕРА

даклНА™ ЗА ПРАШЕШВО НА 1ШДШШ) 1ДМНОТ
Ь ГкГнГ Н правел: ^Т"0“4 СЪОб,Ц,, " ПЛаТф°РМа’ °К°Л° К°ЯТ° трябва «а се с"л™ всички конструктивни сили в републиката

ство, както е оповестено, неделм3Лапмтм^^и™н?^™^,1паН МиЛуТИНОВИЧ в п°- Рането на правителство на народното единство трябва да бъде
Скупщината на Сърбия ще чаването на кандидат поемиеп и т,,, У ‘ци" във вРъзка с назна- основа, на която ще се осъществяват ефикасно националните и
гласува Декларация за на- парламентарните у ,астваха "РеДстав»™ли на държавните интереси, както и икономическите и други реформи,
родното единство. Това е ната скупщина на Съобия ^ ите ДепУтатски групи в Народ- които трябва да осигурят мирно и стабилно развитие на Сърбия, се 
втората от общото девет На ГП'ЛРЧШ1., казва в официалното съобщение,
точки на националната и генералния секпГт^ и ппеп? Милутнновнм воДи разговор с Това са следните въпроси:
държавна политика, пред- Сощтлистическттт^аптиГн^г^к,^ лаРламе»таРната ГРУ™ на 1. НАЦИОНАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИНТЕРЕСИ
ложени от президента Ми- Изпълнителния отбпп^п СПГ мРбИЯ Г°мЧЯ Гаевич " члена на • Единна и стабилна Сърбия - силна Югославия,
лан Милутинович след КОН- на градския отбоп нп Гт иломиР Мйнйч; с предеседателя • Косово и Метохия са неоделими части от територията на
султациите му с представи- Стево ГТпагштиг г ппап ^ 4 а РаДИка^1На партия за Белград Сърбия и вътрешен въпрос на нашата страна,
телите на парламентарни- новттеншРр^ьг Птшг ^ Дседателя на Сръбското движение за об- • Провеждане на Дейтънското споразумение,
те партии в Републиката. ^ ОВИЧ и председателя на парламентарната гру- • Укрепване на Република Сръбска и осъществяване на

Доколкото всички пар- многобройни връзки между РС и Сърбия и СР Югославия,
тии в Сърбия, които имат • Връщане на членските права на СР Югославия в между-
свои депутати в Републи- народните организации и институции.
канския парламент се съг- * Активна позиция към интеграционните процеси в Европа
ласят с тези девет най- и по-нататъшно развитие на добросъседските отношения и ре-
важни национални и дър- гионалното сътрудничество.
жавни интереси, това не- 2. ОБЕДИНЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ЧОВЕШКИ, МАТЕРИ-
съмнено ще бъде преломен АЛНИ И ДУХОВНИ СИЛИ ЗА ДОБРУВАНЕТО НА СЪР-
момент в по-новата исто- БИЯ И НЕЙНИТЕ ГРАЖДАНИ
рия, след което всички ре- Когато гласува новото правителство. Народната скупщина
левантни политически си- щс приеме и Декларация за народното единство,
ли в Сърбия ще могат се- 3. ИКОНОМИЧЕСКИ РЕФОРМИ, С ПОМОЩТА НА
риозно да се захванат с ре- КОИТО ДА СЕ УСКОРИ СТОПАНСКОТО РАЗВИТИЕ И
шаването на жизненотреп- ДА СЕ ПОВИШИ ЖИЗНЕНИЯТ СТАНДАРТ НА ГРАЖ-
тящите въпроси на ежедне- ДАНИТЕ.
вието. Възванието за спяо- 4- АКТИВНА СОЦИАЛНА^ПОЛИТИКА И СОЛИДАР-
тяване на всички човешки, Милутинович в разговор с Горица Гаевич и Миломир Минич п днии ГРМ^ЙГТВ НАИ~ЗАСТРАШЕНИТЕ ГРАЖ'
лиТеРопоеНяеляДУвсъшност ггто м м ш 5. ПО-НАТАТЪШНА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА СЪР-
^лбятл на всички гпяжлл П3 "п к Г3” Миков1,ч; с лРед“Да™лл ва Югославската леви- Бия В СЪЗВУЧИЕ СЪС СТАНДАРТИТЕ НА РАЗВИТИТЕсъдоата на всички гражда- ца Любиша Ристич; с председателя на Нова демокрация Душан парламентарни лемпкрапин
СъобиГс ='РлГиНакае Мн*аГ,лович и председателя на парламентарната трупа на НД Жар- 6 СОБСТВЕНИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА СТО-
•Гянп тгта означава гами' К° Йокааович “ с подпредседателя на Съюза на воиводинските ЦАНСТВОТО ПОД КОНТРОЛ НА ПАРЛАМЕНТА И ОБ-зано, това означава, сами унгарци Михал Сечеи. ЩЕСТВЕНОСТТА

Президентът на Сърбия осведоми събеседниците си, че въз 7. ПРАВОВА, ЕФИКАСНА, СИЛНА И ДОБРЕ ОРГА-
Поопо ловатапио^отгпвол' °СН°Ва Н3 Досегашните си консултации е определил няколко крупни НИЗИРАНА ДЪРЖАВА В СЛУЖБА НА ВСИЧКИ ГРАЖ-I юследователно и отговор- въпроси, които могат и трябва да се съгласят всички политически ДАНИ

I Шпчта ва Пачпаоамчо партии в Народната скупщина. Става дума за въпроси, за чието 8 ЕНЕРГИЧНА БОРБА С ПРЕСТЪПНОСТТА,
целите на декларация решаване трябва да поемат отговорност не само членовете на ^ СВОБОДНИ И ОТГОВОРНИ МЕДИИ КОИТО ЩЕ

та ще трябва да се провеж- бъдещото републиканско правителство на народното единство, но СПАЗВАТ ПРОКЛАМИРАНИТЕ НОРМИ И СТОЙНОСТИ
дат от всички парламен- и всички конструктивни сили в нашето общество. [ [д ПРОФЕСИЯТА И ЩЕ СЕ БОРЯТ ЗА ИСТИННО ИН-
тарни партии, без оглед на Според оценката на Милутинович и събеседниците му, форми- ФОРМИРАНЕ
това дали в дадения мо- 
мент са на власт или в опо
зиция. Защото с нея ще бъ
дат уточнени интересите 
на гражданите на Сърбия, 
които ще трябва непремен
но да бъдат реализирани в 
определен срок. Неразум
но е различните политиче
ски партии да имат различ
ни възгледи относно въп
роси, какъвто е например 
за съдбата на Косово и Ме
тохия. Това е въпрос, с кой
то никой, на когото е при 
сърце тази страна, никога 
не смее да търгува. Не само 
сърбите, но и всички други, 
които живеят в Сърбия и 
Югославия.

Подобен документ, с 
който да са уточнени най- 
важните народни интереси 
и каквито имат почти вси
чки европейски държави,
Сърбия няма. Ако се съди 
по съобщението от Кабине
та на президента Милути
нович и от изявленията на 
партийните лидери, след 
последните консултации, 
съществува голяма вероят
ност, най-сетне, да бъде 
гласувана такава Деклара
ция, която мнозина израв
няват с Конституцията.

[•II 'V
'11. #Т|Т.

II 1.1 •,

но.

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ
ПО ИНИЦИАТИВА НА ПА
РЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА 
НА СПС

ЯНУАРСКОТО ПРОИЗВОДСТВО Е 

УВЕЛИЧЕНО СЪС 17,9 ПРОЦЕНТА ПЪРВА 
ИЗВЪНРЕДНА 
СЕСИЯ НА НС

• Пазарът е добре снабден с всички сгоки • Осуетяване на спекулациите и мо
нопола

Към края на миналата сед- и на реализацията на "Програ- добре снабден 
мина правителството на Рспу- ма 11 за възобновяване па ссл- Прави юлството на Сърбия и 
блика Сърбия обсъди актуал- скостопанската механизация, по-нататък ще се стреми да 
ните икономически процеси в По този начин беше създадена афирмира положителните 
републиката и констатира, че възможност на стопанските функции на пазара и да осу- 
благодарение на взетите ико- предприятия да ангажират етява спекулациите и монопо- 
номически мерки промишле- производствените си мощнос- диетичните поведения. В това 
ното производство през януа- ти и работници. Тъй като сто- отношение ще се предприемат 

увеличено със 17,9% в папският растеж и икономиче- мерки за последователно спаз- 
3 ската стабилност са основа на ване. на финансовата дисци-

по-нататъшиото ни общо раз- плина, осуетяване на сенчеста- 
витие и повишаване на жизне- та икономика и функционира
нето равнище на гражданите, не на правовата държава. Цел- 
правителството на Сърбия и та на всички тези мерки е да се

създадат необходимите пред-

с всички стоки.

По инициатива на парла
ментарната група 
председателят на Народната 
скупщина на Република Сър
бия Драган Томич насрочи за 
19 февруари първата тазгоди
шна извънредна сесия на ре
публиканския парламент.

Както е посочено в иска за 
свикване на извънредната се
сия, Народната скупщина тря
бва да избере депутати за Съ
вета на републиките на Съюз
ната скупщина. От редовете на 
народните представители в 
парламента на Сърбия се изби
рат 20 депутата за Съвета на 
републиките на съюзния пар
ламент.

на СПС

ри е
сравнение със същия месец 
миналата година.

Значителен растеж на про
изводството се забелязва в по
чти всички промишлени отра
сли. Увеличеното производст- занапред ще провежда после- 
во е резултат преди всичко на дователно взетите мерки и ще поставки за провеждането на 
стабилните условия за стопан- предприема и допълнителни реформите, интензификация- 
ска дейност които са харак- мерки за насърчаване на про- та на стопанската дейност п 
теони за един по-дълъг пери- изводството и износа. привличането на капитали от
ОП както и на кредитирането Кабинетът на Мирко Мар- чужбина, се изтъква в офици- 
на износните сделки, за което янович оцени, че е осигурена алното съобщение, 
средствата бяха отпуснати от необходимата стабилност на 
Фонда за развитие, а също така динара и цените, а пазарът с

на

В.Б.



НОВИНИ1 ОТ БЪЛГАРИЯ 

КЛИНТЪН ПРИЕ СТОЯНОВ, БЪЛГАРИЯ Е 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОР

ЙОВАНОВИЧ ПОСЕТИ 
ФРАНЦИЯ И ИСПАНИЯ

-_______

На 18 и 19 февруари югославският въи- 
М11 мистър Живадип Йованович преби

вава на официални посещения във Франция 
и Испания, където води разговори е шефо
вете на дипломациите Ибср Ведрин и Абел 
Матутсс, как го и с други функционери на 
тези страни.

В центъра па тези разговори се намериха 
актуалиите въпроси на билатералните отно
шения, използването на не малките възмож
ности за по-нататъшно развитие на полити
ческото, икономическото и други видове съ т
рудничество между СР Югославия и спомена
тите страни, както и въпросите за ускорена 
реинтеграция па нашата страна в междуна
родните организации и институции. Голямо 
внимание беше посветено и на ус! 

подобряването на отношенията между СРЮ и Европейския съюз, 
актуалиите процеси в Югоизточна Европа, евроиейско-медитер- 
анското сътрудничество.

И в Париж, и в Мадрид беше подчертано, че СР Югославия 
продължава да допринася за стабилизацията па обстановката в 
югоизточната част на европейския континент. В този 
беше изтъкнато значението на "неотдавнашното положително 
влияние на СРЮ върху развитието 
Република Сръбска.'

"Желанието ни е СРЮ час по-скоро да заеме мястото си в 
международните организации, за да може да установи тесни връзки 
с Европейския съюз." Тези думи на официалния представител на 
френското външно министерство най-добре очертават посоката, в 
която са водени разговорите за нормализирането и по-нататъш
ното развитие на отношенията между нашата страна и ЕС.

тен
Президентът иа САЩ Бил Клинтъи ирис бъл

гарския си колега Петър Стоянов в Овалния ка
бинет на Белия дом на 10 февруари, за да начер
таят нова стратегия за двустранното сътрудни
чество.

Двамата сложиха подписа йод обща деклара
ция, наречена "Партньорство между България и 
САЩ за нова ера", предаде БТА.

Клинтън огласи и План за действие иа САЩ 
за Югоизточна Европа. Той потвърди ангажира
ността на Америка към политиката на отворени 
врати” на ИАТО и превръщането иа България в 
един от най-силно изявените кандидати за член
ство в Алианса.

Клинтън и Стоянов се договориха да нрид-

пости, включително НА ГО. Планът предвижда конкретни проекти в ик-
11о време на срещата президентът Клин гьн е еската и търговската област, политико-

е;'™;,™ “ф”°” -г==-.гз=за:___
мТДеЛскиареформи'укрени тр^щнскитеси инсти- приоритетни области за сътрудничество: утвърж- 
тупи^обявивойнаттрганизиранта престъпност Дане на правовия ред, укрепване „а финансовите 
иУ т.лб ' и сътрудничеството сьс съседите си, пазари, развитие на гражданското общество.

Ж.Йованович
шията за

кон текст

на политическите събития в

подчерта президентът на САЩ. “
Двамата се ангажираха да изградят партньор- СПОрЕД ОЦЕНКИ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО 

ство, което да отразява новата ера в българско- /2
МИНИСТЕРСТВО

■—| резидентът на Сърбия 
I. I Милан Милутинович 
Е I приключи консултаци
ите си във връзка с уточнява
нето на кандидат за предсе
дател на републиканското 
правителство. И тоя път се 
отзоваха представителите 
на всички парламентарни 
партии, което, несъмнено, е 
добро, понеже най-сетне се 
наложило съзнанието, че на
ционалните интереси са над 
партийните. Президентът 
Милутинович е запознал съ
беседниците си, че въз осно
ва на досегашните консулта
ции е стигнал до извода, че 
по отношение на по-важните 
въпроси различните полити
чески партии в Скупщината 
могат да постигнат съгла
сие. Това означава 
съвместно с Пра
вителството на 
народното ед
инство те да 
поемат отго
ворността и 
за разреша
ването им.

КГ

да бъдат променени някои от 
разпоредбите в Югославска
та конституция, за да могат 
да бъдат удовлетворени из
искванията на този трибунал. 
Госпожа Арбур отговори на 
много журналистически въп
роси. Тя обаче отказа да от
говори на въпроса защо до
сега няма и дали изобщо ще 
бъде повдигнато обвинение 
срещу хървати, провинили се 
със злодеяния над сърбите. 
Отказа, но това не означава, 
че не е знаела отговора на

американските отношения.
Президентът Клинтън потвърди ангажимен

тите на Америка към политиката на "отворена 
врата" на НАТО. Той отново приветства стреме
жа на Бз>лгария към членство в Северноатлан ти
ческия съюз.

България се превръща във възможно най-си
лен кандидат за членство в НАТО, изтъкнаха два
мата президенти. Ключовите средства за успеха

Хляб за всички и 600 
000 тона жито за пазара

Българският министър на селското стопанство 
Венцислав Върбанов неотдавна заяви, че тази година 

България ще има достатъчно хляб за всички нейни 
на българската кандидатура са участието на стра- жители и затова не съществуват никакви основания 

програмата "Партньорство за мир и заси- х^бът да поскъпне. Според неговата прогноза, стра- 
леният диалог с НАТО и Евроатлантическия съ- ната ще има и боо ооо тона зърно за пазара, от които 
вет за партньорство.

Оповестяването на нова стратегия и План за 
действие на САЩ за Югоизточна Европа бе

ЦЕНТРАЛНИЯТ ЕЛЕМЕНТ

и

ната в

340 хиляди тона ще бъдат предназначени за износ.
Преценява се. че през 1998 година зърнодобивът 

в България ще достигне 6418000 тона, а пшеничният 
добив - 3 378 000 тона при увеличение от 9 процента 

обща в сравнение с добива от миналата година. Очаква се 
пазарният излишък пшеница да достигне 326 хиляди 
тона, ечемик - 127 000 т и царевица - 120 000 т. За 
държавните резерви ще бъдат отделени 200 000 т 
зърно. От прогнозираните 340 хиляди тона зърно за 
износ. 210 хиляди тона ще бъдат използвани за връ
щане на натурални заеми, така че за "чист” износ ще 
останат 130 000 т.

тоя въпрос.
Окръжния съд в НишВ започна следствието 

срещу Смилько Костич, 
бившия генерален директор 
на Тютюневата промишле

ност в Ниш, обвинен за 
злоупотреба със

М ^ЖСГсГ зарад:
следствената 

фЛ?? О да тайна съдия- 
следовател 
ят Станиша

X У&ЛКръджалич 
съобщи

Vникакви по- 
дробности 

досегашните из-
външен министър явления на обвине-
Живадин Йованович, ния. Съобщено бе само,
който по време на престоя си че е внесен иск за разширя- 
в Италия имаше твърде кон- ване на следствието с още 
структивни разговори с до- едно дело срещу Костич. 
макините си, приключи и по- лед случилото се във
сещенията си във Франция и I Второ икономическо 
Испания. Реално е да се V»/ училище в Белград, бя- 
очаква, че всички тези срещи хме потресени от още една, с 
и разговори ще дадат конк- по-тежки последици траге- 
ретни резултати за укрепва- дия. Опитвайки се да разтър- 
нето и разширяването не са- ве двама биещи се средно- 
мо на двустранните връзки и школци, директорът на Елек- 
сътрудничество, но и за ре- тротранспортното училище 
шаването на глобалните бал- “Никола Тесла" в Кралево 
кански и общоевропейски Милован Глишич бил прос- 
въпроси. Увеличава се броят трелян с пистолет, а по-къс
на онези западни политици и но починал в болницата! 
дипломати, които приемат Убил го е негов ученик! Мини- 
СР Югославия като фактор стерството на просветата е 
за стабилността в междуна- осъдило едно такова поведе- 
родни мащаби. ние на учениците, подчер-

ърховният обвинител на тавайки, че ще бъдат пред- 
Хагския трибунал Луиз приети всички необходими 
Арбур беше на повечед- мероприятия за сигурността 

невно посещение в нашата във всички училища у нас. 
страна. Тя още веднъж лов- Очевидно е, че белградската 
тори известните вече стано- случка не е била достатъчно 
вища за сътрудничество с поучителна, щом като, за съ- 
трибунала и между другото жаление, историята се пов- 
поиска обвинените да се яват таря. 
доброволно в Хага, както и

на срещата, се подчертава в приетата 
декларация. Планът ще доближи България и 
САЩ към общата цел за единна, свободна и мирна 
Европа чрез насърчаването на демокрацията, 
просперитета и сигурността в Югоизточна Евро
па. Планът ще даде нова динамика на сътруд
ничеството на САЩ със страните в района за на
сърчаване на мирното разрешаване на спорове, 
борбата с организираната престъпност и стаби- Министър Върбанов смята, че тази година потре

блението на пшенично брашно и хляб ще се върне на 
лизирането на демократичните и икономическите нормалНото ниво от 1 600 000 тона. 
реформи.

НЕ БОЙТЕ СЕ, Г-Н ХАЙТОВ, НИЕ ЗНАЕМ
Редовно получавам в-к Братство и го чета це- да участвам в дискусията и да му припомня за 

лия, от първата до последната страница. От него първата ни среща в Димитровград. Имах и това 
узнах, че по локалната кабелна телевизия в щастие да присъствувам и на литературни вечери 
Димитровград ще бъде излъчен сериалът "Капи- с Антонне Исакович, Матия Бечкович, Слободан 
тан Петко Войвода" по мотивите на най-велнкпя Селенич и други. С нетърпение чаках поредния 
съвременен български писател Николай Хайтов, брой на в-к "Братство”, за да прочета как е пре- 
както и филмът "Козият рог”, чийто сценарий минала срещата с Николай Хайтов, чиито кни- 
също е направил писателят Николай Хайтов, въз ги:"Съперници", "Искри от огнището", "Разбу- 
основа на най-силния разказ в съвременната бъл- лена Родопа", "Горски разкази", Шумкп от га- 
гарска белетристика. Имах щастието два пъти да бер”,"Дивите разкази", "Бодливата роза", "Хай- 
видя филма "Козият рог", веднаж в София и втори дути”, "Хвърковатото корито", "Родопски влас- 
път, когато тоя филм участвува на ”ФЕСТ"-а (бе телнн", "Светогорски записки”, "Истини в сянка” 
излъчен по ТВ Белград). "Капитан Петко Вой- (за Левски), "Африкански записки" притежавам в 
вода” гледах по БНТ. собствената си библиотека, редом с тези на Вазов,

От в-к "Братство” също разбрах, че г-н Хай- Ботев, Каравелов, Елин Пелин, Йордан Йовков и 
тов е поканен от Народната библиотека в Димит- други класици на българската литература, 
ровград и по инициатива на Дружеството за бъл- "ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРИ”
гаро-югославско приятелство от България да 
присъства на литературна вечер. Няма нищо по-

Искрено се опасявах за тази литературна 
вечер и се оказа, че съм бил прав. Знаейки, че в 

хубаво за любителите на художественото слово от Димитровград живеят двама "велики" българи, 
това да могат да чуят живата реч на един писател Зденка Тодорова и Марко Шукарев, утвърдени 
и то от мащаб, какъвто е Николай Хайтов - това специалисти с провокациите си да провалят и най- 
е истинска духовна наслада. На тази литературна благородните манифестации. Те винаги оплакват 
вечер, посветена на творчеството на Хайтов, при- ”без сълзи" "тежката" съдба на гражданите от 
съствал и известният български скулптор и пред- българското национално малцинство и очакват 
седател-говорител на на посоченото дружество, ”\орово плакане” на всички димитровградчани. 
г-н Димитър Остоич. Но за ТЯхна изненада вместо плач,те чули присмех

Имал съм удоволствието да присъствам на по- и видели презрение в очите на "обезправените" ни 
добни литературни вечери на Добрица Чосич и то

В
сънародници. Обезправени до такава степен, че 

в Димитровград още през 1947 година, (ако добре це имат над 40 художника, писатели, поети, ар- 
съм запомнил) по случай излизането на романа му тисти, музиканти, доктори на науките, магистри, 
Далече е слънцето . Преди един месец пак имах висшисти... И самият Марко Шукарев пред името 

удоволствието да присъствувам на литературна си слага д-р и не иска да полемизира с хора ако и 
вечер, посветена на романа му Времето на власт- те нямат това "д-р" пред името си, защото ги смята 
та , който бях прочел, че наравно с другите можах

М.Тодоров
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™Е КОМАНДИ^""6 НА СЮ'™Ч‘™ НА ЗАПАС
ИЗЯВЛЕНИЯ СЛЕД КОНСУЛТАЦИИТЕ ЗА КАНДИДАТ-ПРЕМИЕРА

СЪГЛАСИЕ С ПРОГРАМНАТА ПЛАТФОРМА 

НА БЪДЕЩОТО ПРАВИТЕЛСТВОПРЕОДОЛЯН Е 

ЗАСТОЯТ В РАБОТАТА След разговорите с президента 
нович във Сърбия Милан Милуиш- 

връзкас кандидата за Председател на бъдещото репуб
ликанско правителство Представителите на Парламентарните 
нарити дадоха изявлшия за медиите, от които може да се наПрави 
извод, чештечето от тях изпяло или до голяма степен Подкрепяш 
съобщената от президента Програмна Платформа за съставяне 
на нов иравителаивен кабинет. Това Положително може да се 
каже за Предсишвишелише на Социалистическата Партия на Сър- 
шля, Сръбското движение за обновление, Югославската левица, 
Нова демокрация и Съюза на воиводипскише унгарци, докато Пред
ставителят на Сръбската радикална Партия е изказал и някои 
несъгласия По обсъжданите въПроси.

ни решение, което да е приемливо 
за всички. От консултациите с 
президента разбрах, че почти 
всички политически сили в Сър
бия са постигнали споразумение 
във връзка с основните неща. От 
текста на споразумението ще 
може ясно да се разбере програ
мата на новото правителство, 
веднага след това ще бъде наз
начен кандидат-премиер, който 
в договор с парламентарните 
партии ще състави кабинет, кой
то ще бъде в състояние да реал
изира съвместната програма” - 
каза Ристич.

• И председателят на Нова 
демокрация Душан Михайлович 
изказа задоволство от "сближа
ването на становищата”, а след 
това изтъкна, че основата на но
вата правителствена програма е 
в духа на настояванията на НД за 
пълна нормализация на нашите 
отношения с международната 
общност, скъсване на външния

Запасните командири в Димитровградска община проведоха на
™^ноРУ4Рпр™ЯИ199Н7°г ГДаНИе НП ™ -еГбе Гота3
тирано, 1е през 1997 г. е преодолян застоят в рботата хапактеоен 
за последните четири години. Направена е реорганизация на с-змата 
скупщина на запасните командири и може да се 
нова, приспособена към каже, че тя е вече

Новата обстановка е обусловила необходимостта от нови избори 
които са завършени в местните организации Р ’
нище. Отличаваща общинско рав-
славия. Димитровградската оргашГзацГшГзапаснитТвоенн^ко- 
мандири е на път да си възвърне старите позиции 
на бившия Нишки регион, бе изтъкнато на заседанието

Поздравявайки скупщината, Зарие Димитриевич, председател 
на организацията на запасните командири в Нишавски окръг и член 
на републиканското ръководство на организацията, изтъкна, че 
организацията на запасните командири не е създадена като хоби, а 
от необходимостта за защита на родината. Изтъквайки плодотвор
ната работа на обцинската организация до 1990 и през миналата 
година, той подчерта доброто сътрудничество между ръководство- 

общинската организация и окръжното и републиканското

и насе с
• Социалистическата партия 

на Сърбия, както е известно, 
подкрепя концепцията за фор
миране на правителство на на
родното единство. Една такава 
концепция дава възможност в 
кабинета да бъдат включени хо
ра, които искат и могат да се из
дигнат над теснопартийните и 
личните си интереси и да се анга
жират в реализирането на дър
жавните и националните интер
еси, да допринасят за стабилно
стта, ускореното икономическо 
и обществено развитие и подо
бряването на жизнените условия 
на гражданите - заяви генерал
ният секретар на СПС Горица 
Гаевич.

• В разговора си с президен
та на Сърбия Милан Милутино- 
вич представителят на Сръбска
та радикална партия Стево Дра- 
гишич е предложил да бъде фор
мирано концентрационно пра
вителство на народното единст
во, в което да бъдат включени 
представители на СРС, СПС, 
ЮЛ и СПО.

- Ние предложихме канди
дат-премиерът да бъде от редо
вете на СРС, понеже СПС като 
партия с на й-гол ям брой депу
тати получи поста председател 
на парламента - каза Драгишич 
и добави, че консултациите при 
президента са били "формал
ност”, понеже СРС имала ин
формации, че по въпроса за кан
дидат-премиера 
парламентарни групи вече са по
стигнали договор”.

• Председателят на Сръб
ското движение за обновление 
Вук Драшкович заяви след кон
султациите, че президентът на 
Сърбия не казал кого ще наз

начи за кандидат-премиер.
- И този път ние от СПО зас

тъпихме становището, че е най- 
важно да се постигне споразуме
ние във връзка с програмата за 
държавно и народно възражда
не, а след това да се спазва прин
ципът за скупщинското разделе
ние на властта и отговорността, 
за да може успешно да се про
вежда договорената програма, 
изтъкна Драшкович. Той оцени, 
че предложената от президента

на територията

то на
ръководство.

Освен отчета за работата през миналата година, на заседанието 
бяха приети и план за работа и финансов план за тази година. На 
заседанието присъстваха и гости от съседните общини, предста
вители на граничните войски и координаторът на активностите в 
окръга Топлица Стефанович.

а. т.

РЕАГИРАНЕ С ПОВОД
Възмутен съм от това, което чух по вълните на Радио Цариброд 

по повод гостуването на господин Хайтов, български писател и 
академик, в Димитровград. Възмутен и огорчен като гражданин на 
Димитровград, като българин, като югославянин.

Дали с името на Хайтов се гаври Зденка Тодорова, Ели Юркова 
или някой друг - не зная, но нека това да лежи на тяхната съвест. 
Лошите времена изхвърлят много лоши хора на повърхността, 
цената на човешкото пада. Но кои са лоши? Дали ние, които 
напълнихме до последно място малката зала на Културния дом, или 
тримата - Зденка Тодорова, и двамата Шукареви - Злата и Марко,

Президентът Милутинович в разговор с Вук Драшкович и Милан 
Микович от СПО (горе) и Любиша Ристич, ЮЛ (доле).

които на всяка цена искаха да развалят литературната вечер. 
Повтарям - това беше литературна вечер, тук бяха хора, граждани 
на Димитровград, почитатели на делото на Хайтов. Това не беше 
политическо събрание, в каквото искаха да га превърнат тримата 
посочени. Понеже това не успяха, те писнали истерично, както 
чухте. Гаврат се с името на един жив класик, български, славянски, 
световноизвестен. Но той е непартиен както и аз, не е политически 
деец. Дали само партийните хора те имат право на свое мнение? 
Забравят ли или се срамуват да признаят, че мнозина членуват само 
поради личен интерес. Презирам всяка една партия, която се гаври 
с такива великани като Хайтов. И си мисля, умувам и се страхувам. 
Ако така постъпват със световноизвестния писател, и то само 
затуй, че не мисли като тях, какво ли ще правят с нас, обикновените 
- простосмъртни хора?

останалите

Цветко Иванов
обръч на санкциите, ускорено 
провеждане на вътрешните по
литически и икономически ре
форми и по-нататъшна демок
ратизация на страната.

- Още е рано да се каже дали 
ще се постигне окончателен до
говор, а кандидат-премиерът те
първа ще трябва да постигне и 
договор за конкретно и съответ
но разделение на властта и отго
ворността между политическите 
партньори, които ще влезнат в 
новото правителство на народ
ното единство - заяви Михайло
вич.

програма "почти изцяло е при
емлива за нас” и допълни: ”През 
следващите няколко дни трябва 
да постигнем пълно съгласие ок
оло програмата, а когато напра
вим това, няма да има особени 
проблеми да се договорим и за 
кадровите решения.”

След като напомни, че са 
останали да бъдат съгласувани 
само още някои детайли в про
грамата, предеседателят на 
СПО изказа задоволството си от 
това, че "са приети нашите су- 
гсстии новото правителство, 
след като даде тържествена 
клетва, веднага да предложи на 
Народната скупщина деклара
ция за народното единство или 
помирение, с която да бъде сло
жен край на делбите в нашия на
род, настанали в резултат на идс- 
оложките спорове и водената 
преди 50 години безсмислена 
сръбско-сръбска гражданска 
йна”.

тоич, когато енергично заявява:”Лъжа е!” по по
вод поредната помия, плисната от радио” Свобод- 

Европа”. Голяма е утеха съзнанието, че след 
сто години никой няма да знае за гази помия, нито 
пък за г-жа Ели Юрукова. За сметка на това де
лото на Николай Хайтов сигурно ще живее.

Защото Хайтов величае силата на сплотява
нето на Балканите,а носилата на раздробяването, 

величае Ели Юрукова. Стремежа си към

КОЙ СТЕ на

недостойни.
За Вас, г-н Шукарев, имам един съвет, макар 

че лично не се познаваме, но с баща ти Гьоро се 
много добре - той ми бе учител попознавахме

музика: Поразговаряй с овчарите и ще видиш как
ви доктори на науките за живия живот ся те, и 
може би ще разбереш колко "неграмотни сме 

сравнение с тях. Не подценявай никой, пито 
един човек, нито една личност. Хайтов изслушва 
всекиго и от тях, от обикновените хорица научава 
по нещичко. Писателите са ерудирани и наблю
дателни хора и много са научили от

която
раздробяването на Балканите повториха и воеи- 

САЩ при посещението на българския 
президент Петър Стоянов в единствената 
сила в света. Що се касае за тях (военните) Бъл
гария би била приета веднага в рамките на НАТО. 
На другата вечер, след това изявление на амери- 

восини, български веино-политически 
коментатор каза, че България е потребна на аме
риканците за събитията, които всеки момент мо
гат да избухнат на Космет. Това ли са национал
ните интереси на България?

От вас, г-жа Юрукова, не съм чувал нищо за 
православното християнство, за загрозеното сла
вянство, заплахите да бъде унищожено то от но
вия световен порядък.

За разлика от Вас, академик Хайтов се про
изнесе и по тези въпроси и то със задълбочен 

. Спасението ни, на бълга

лите на
великание в

• По думите на подпредсе
дателя на Съюза на войводин- 
ските унгарци Михал Сечен, 
тази партия се застъпва за пра
вителство, което ще предложи 
програма за мир, стабилност и 
развитие. Като твърде важно за
дължение на новото правител
ство Сечеи спомена изготвянето 
на социална програма, "чието 
реализиране трябва да бъде в 
ръцете на местното самоуправ
ление”. Той смята, че правител
ствените мерки трябва да бъдат 
"съгласувани с понятието чо
вешки права”.

Отговаряйки на журналисти- 
въпрос дали СВМ ще

простите канските
хора.

И така, понеже не можете да принудите дру
гите да плачат "хорово”, вие, като велик бълга
рин”, мигом се вбесявате и започвате да изпра
щате отровни писма на вси страни.

МАРГИНАЛНИ ЛИЧНОСТИ
"велики 

няма, 
въз-

во-Но нека да оставим настрана двамата 
българи”, за които, освен тях други българи 
няма сънародници с по-различни от техните 
гледи. Те и без това ще си останат маргинални 
личности, понеже уважаемият академик Хайтов, 
когато бъде писал спомените си за тази литера
турна вечер, ще надраска техните имена на мар- 
гините като един неприятен епизод. Дооре 
пак, че поне така, макар и чрез маргините, ще е 
вмъкнат в съвременната българска литература.

Никога не пропускам да гледам новините
Българската национална телевизия По света у
нас” и "Панорама”, както и "Дневник ^
Често слушам и радио "Свободна Европа и кор - 
спонденциите на Ели Юрукова.И преди да зине - 
зная какво ще каже. Затова много прав е г-н с-

• По думите на председателя 
на Югославската левица Люби- 
ша Ристич, тази партия е довол
на от факта, че се създава атмос
фера за разговори, договаряне и 
споразумяване между различни
те политически партии в Сър
бия.

анализ и прозорливост 
ри ге и на югославяните, на славянството и на Бал
каните, Хайтов вижда в сплотяването, в братство
то, а не в раздробяването. То е нужно само на 
креаторите на новия световен порядък, защото 
раздробяването означава наше отслабване и тях- 

доминация в гази част на земното кълбо. За 
щастие,тези дни Борис Елцин заяви, 
досега не е успял да наложи нов ред с доминацията 
на една сила. Такова стремление, още по-правил
но покушение, е много опасно! (Следна)

Името на автора о известно на редакцията

е все

ческня
влезе в новото правителство, 
Сечеи заяви, че неговата партия

на "През протеклите седмици 
бяха положени големи усилия да 
се съгласуват различните пози
ции и с ангажирането на през
идента на Сърбия да се намери

че "никой
РТС. ще гласува за програма, а не е 

много заинтересована да има 
представител в новия кабинет.

на
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ДИМИТРОВГРАДНА 25 ФЕВРУАРИ В БОСИЛЕГРАД

ОТКРИТИ ПОМЕЩЕНИЯТА НА 

СДРУЖЕНИЕТО КИЦ ” ЦАРИБРОД”
СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА
На 25 февруари ще се проведе седмата поредна и първа за тази 

година сесия на Общинската скупщина в Босилеград. В дневния ред 
са включени десетина проекторешения и други въпроси, а се очаква 
отборннците да отделят но-голямо внимание на решението за таз
годишния общински бюджет и решението за тазгодишните общин
ски такси и облагания. Отборннците ще разгледат и предложението 
за организационното устройство и начина на избиране на членовете 
на Изпълнителния отбор на ОС, както и решението за работата и 
дейността на комуналната инспекция.

Ще бъдат обсъдени за назначаване изпълняващи длъжността 
директор на Центъра за култура и на Библиотеката.

си, да разчупват ръждъсалите 
ключалки на недоразумения и 
предразсъдъци. Това са основ
ните послания на поетесата Ели
савета Багряна. В този смисъл да 
работим и ние за доброто на две
те страни - България и Югосла
вия, да работим и за доброто на 
българското малцинство, живе
ещо в Югославия.

Българският вицепремиер и 
министър на просветата, науки
те и технологиите Веселин Ме
тодиев прочете поздравително
то писмо от премиера Иван Кос
тов. В писмото си българският 
премиер подчертава високата 
оценка на правителството за та
зи "институция на българщина
та”, която има важното призва
ние ”да съхрани и укрепва бъл
гарското самосъзнание на наши
те съ народници в СР Югосла
вия”. Това е в духа на "новата 
политика на България, насочена 
към активната и последовател
на защита на правата на нашите 
сънародници в чужбина и оси
гуряването на условия за опаз
ване на чувствата за принадлеж
ност към българския народ”, се 
казва между другото в послани
ето на министър-председателя 
Костов.

”Нека чрез българската пе
сен, чрез българската поезия, 
чрез българската музика, чрез 
българските танци, чрез бъл
гарските романи да се въздигне 
отново духът на българите в 
Югославия,” каза българския, 
посланик в Белград Ивайло Три
фонов. " Дошло е времето вече 
действително всички ние да се 
чувстваме деца на една майка- 
родина, независимо къде живе- 
еме. И
бъде един велик стълб за запаз
ване на културната идентичност 
на българите в Югославия, един 
стълб за националното самочув
ствие на българите в Югославия, 
каза посланик Трифонов и до
бави:

ския народ, така и на югослав
ските народи и народности, Цен
търът ще се стреми на установя
ва и утвръждава плътни духовни 
връзки между двете култури и да 
създава емоционална и духовна 
съпричастност с върховите пос
тижения в двете страни за из
висяване на духовния ръст на 
нашия човек. Защото истинска
та наука, култура, изкуство ник
ога не са донасяли злини, не са 
разединявали, не са създавали 
раздори, а винаги са имали дъл-

Точно шест месеца след като 
на 13 август миналата година 
Съюзното министерство на пра
восъдието регистрира граждан
ското сдружение Културно-ин
формационен център на българ
ското малцинство "Цариброд’ в 
Димитровград, на 13 февруари 
тази година тържествено бяха 
огкрти помещенията на сдру
жението. Ма тържественото от
криване присъстваха предимно 
гости от съседна България: ви
цепремиерът и министър па

м. я.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОСП В 
ДИМИТРОВГРАД

ОБСЪДЕН Е ОТЧЕТЪТ НА 
МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

откриване на културно-инфор
мационния център ' Цариброд” 
в Димитровград. Според думите 
на Еленков, от тези субекти ще 
се търси да запознаят ръковод
ството на пенсионерската орга
низация с официалните станови
ща на Общинската скупщина и 
ОО на СПС, свързани с открива
нето на Центъра и изявленията 
на определени функционери от 
България, които са поздравява
ли гражданите от т. нар. "Запа
дни покрайнини” и ги канили да 
се обръщат към българското 
правителство, когато имат по
требност. " Членовете на ОСП 
напоследък ми задават въпроса: 
Кога е преместена границата ме
жду Югославия и България? - 
каза Еленков и добави, че жи
телите на нашата община в ни
какъв случай не са граждани на 
България, а граждани от бълга
рското национално малцинство 
в Югославия.

Предложението на председа
теля Еленков подкрепиха и оста
налите членове на председател
ството, които подчертаха, че от
криването на Центъра предста-

Членовете на Председател
ството обсъдиха отчета за рабо
тата на Местната общност Ди
митровград през миналата годи
на и програмата за тази година. 
Подробни информации за рабо
тата на МО през 1997 г. изнесоха 
Димитър Славов, председател 
на МО, и Райко Митов, служащ 
в МО. Те подчертаха, че и тази 
година, МО и Общинската ску
пщина ще се стараят да съгласу
ват своите програми. За инвес
тиционните дейности в града. 
Членовете на председателство
то използваха присъствието на 
компететните лица от МО, за да 
ги запознаят с приоритетните за 
тази година комунални дейности 
в нашия град. Някои от ръко
водителите на ОСП застъпиха 
становището, че нереализирани
те комунални дейности през ми
налата година трябва да се пре
несат в инвестиционните про
грами за тази година.

По предложение на предсе
дателя на ОСП г-н Цветан Еле
нков председателството взе ре
шение да се отправят искове до 
председателя на ОС в Димитро
вград и оглавяващите управля
ващата партия в нашата община 
във вързка с неотдавнашното

Небойша Иванов говори на откриване на помещенията на КИЦ 
“Цариброд"

нека този културен дом

влява създаване на паралелна 
институция в града.

Б. Д.

- Аз съм щастлив, че пред
ставлявам нова България в Юго
славия. Убеден съм, че двете

ЗАСЕДАВАХА ДЕЛЕГАТИТЕ НА XIII ИЗБИРАТЕЛНА 
КОЛЕГИЯ ПРИ МО ДИМИТРОВГРАД

страни, рано или късно, заедно 
ще бъдат в голямото семейство 
на европейските демократични 
народи. Искам да завърша с 
това: Посветете, скъпи прияте
ли от ръководството на Инфор
мационния център и всички ва
ши сътрудници и активисти, сво
ите усилия на една благородна 
конкуренция с общинските кул
турни домове кой повече бъл
гарска култура, кой повече бъл
гарско изкуство ще представи на 
гражданите. Нека това да бъде 
вашият "конфликт”, ако може 
да се говори за такъв, т.е. бла-

ПОЛЗОТВОРНОТО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ОС 
И МО ТРЯБВА ДА ПРОДЪЛЖИ

Веселин Методиев, министър на просветата на България чете 
послението на Иван Костов

образованието на България Ве
селин Методиев, министърката 
на културата Емма Москова, 
председателят на парламентар
ната комисия за медиите към 
Народното събрание на Бълга
рия Стоян Райчевски, Свилен 
Симеонов, завеждащ културни
те дейности в столична община 
София, и посланикът на Репуб
лика България в Белград Ивай
ло Трифонов както и множество 
други гости, между които най- 
много журналисти от всички ме
дии в България.

Под звуците на камерен ор
кестър "Колегиум музикум” от 
софийския квартал Банкя поз
дравително слово произнесе 
най-на пред председателят на 
Управителния съвет на Сдруже
нието Небойша Иванов, а след 
това пред присъстващите гово
риха и останалите гости.

Приветствувайки гостите, 
председател ат на Скупщината 
на Гражданското дружество Не
бойша Иванов посочи основните

боко човешки послания, като са 
утвърждавали кристално чисти
те национални добродетели, 
каквито са общуването, съжи
телството, честността, култът 
към труда, социалната правда, 
неподкупната истина и подобни. 
Следователно, 
правдивото, и обективното ин
формиране, културата и изкуст
вото и когато имат регионален 
сюжет и оттенък, излъчват уни
версални и общочовешки исти
ни за живота и света. Тяхното 
вечно пулсиращо, живо сърце 
подхранва с духовна енергия, вя
ра и оптимизъм поколенията, 
като ги зарежда с духовно богат
ство, омъдрява ги и озарява пътя 
им към нови светли хоризонти, 
води ги към върховите истини за 
живота, от които се откриват 
още по-високи върхове и още 
по-широки кръгозори.

Изхождайки от уроците на 
историята, единствено вярно е, 
че разрешаването на всички 
въпроси трябва да търсим в са
мите нас, нашата собствена от
говорност. В този смисъл изку
ството и културата винаги са 
имали благородната мисия да 
сплотяват народите, да влияят 
върху интеграционните проце-

В средата на миналата седмица в Местната общност 
Димитровград се проведе заседание на XIII избирателна колегия, 
която обхваща 16 по-малки трудови организации от нашия град, 
които представляват обособени клонове на фирми, чието се
далище се намира извън границите на МО.

На заседанието бяха обсъдени информациите за финансовите 
средства, които МО е събрала и изразходвала през миналата 
година, като при това особено беше акцентиран въпросът за сред
ствата, които са събрани чрез местното самооблагане и предназ
начени за раставриране на димитровградската църква, за адап
тацията на димитровградската болница и уреждането на улиците и 
тротоарите в града.

Председателят на МО Димитровград г-н Димитър Славов 
съобщи на присъстващите, че през миналата година МО е събрала 
общо 377 667 динара от местно самооблагане. Той подчерта, че МО 
Димитровград и Общинската скубщина са настоявали възможно 
най-добре да съгласуват своите програми по отношение на кому
налните дейности, които са извършени в града през миналата го
дина. Според думите на Славов, тази ориентировка ще бъде основна 
и през тази 1998 г., тъй като сътрудничеството между МО и ОС 
Димитровград и досега е дало твърде положителни резултати. Чле

на XIII избирателна колегия представиха и свои предло
жения на предстоящите комунални дейности в града през настоя
щата година и разгледаха пристигналите досега предложения на 
димитровградчаните. Всичките официални предложения ще бъдат 
разгледани скоро на заседание на Съвета на МО, който след това 
ще предостави предложенията на съответната комисия към Об
щинската скупщина, задължена за съставянето на съвместна про
грама за инвестиционните дейности.

Що се отнася до акцията за реставрация на димитровградската 
черква "Рождество Богородичино”, присъстващите се съгласиха, 
че тя засега не е дала очаквани резултати.

истинското,

городното съперничество на по
лето на културата.

На най-заслужилите за съз
даването на Сдружението бяха 
връчени благодарствени писма: 
Д-р Никола Цветков,Властимир 
Вацев, Любомир Голубович, Че- 
домир Николов, Богдан Нико- 

Ивайло Трифо
нов. Гостите от България дариха 
на Сдружението голяма брой по
даръци, между които пиано, цве
тен телевизор, цигулка и много 
книги.

лов и посланика

новете
Откриването на помеще

нията предизвика огромен инте
рес сред средствата за масова ин
формация в съседна България.

В чест на откриването на по
мещенията на КИЦ "Цариброд” 
известният димитровградски ху
дожник Слободан Сотиров от
кри в тях своя изложба.

му задачи:
- Чрез запознаване на всички 

хора - както от българското 
малцинство, така и от другите 
народи и народности - с духов
нитеБ. Д. ценности както на българ- А. Т.
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ВЕСНА ПЕШИЧ В 

ДИМИТРОВГРАД
БАБУШНИШКИ ПОСТИЖЕНИЯ И ПЛАНОВЕ

И ПРИ НЕДОСТАТЪЧНА 

ПОМОЩ Е НАПРАВЕНО МНОГО
Лидерът на Гражданския 

юз на Сърбия Весна Пешич пре
бивава в Димитровград на 14 
февруари т.г. На среща с жур
налисти тя изнесе становището 
на Гражданския съюз за поло
жението в страната, а също така 
и за слуховете, че се очакват но
ви избори. По този повод тя из
тъкна, че "Гражданският

съ дии с други партии ще влезем 
само ако те имат програми, на- 
подобаващи на нашата.”

Говорейки за гражданските 
права, тя изтъкна, че” Граждан
ският съюз се застъпва за Сър
бия, която ще бъде дом за всички 
нейни граждани, дом в който те 
ще се чувстват свободно и до
бре \

Като недостатъчно развита, 
Бабушнишка община разчита на 
помощта на републиката. А през 
миналата година тя, както из
тъкват в общината, все пак е би
ла недостатъчна. Но

ч.
съюз

не се стреми към нови избори 
само заради самите избори. Ние 
сме за нови условия, при които 
изборите ще се провеждат и за да 
променим тези условия, готови 
сме да сътрудничим с всички, 
които търсят промени на из 
бирателните условия. В коали-

въпреки 
това постиженията, особено в 
инфраструктурата, са значител
ни и заслужават внимание. Ни
кола Велкович, председател на 
Изпълнителния отбор на Общи
нската скупщина в Бабушница, 
между другото изтъква след
ните завършени работи:

Построени 
чакъл 1900 м2 
рани са 2680 м

Към края на краткия си пре
стой тя посети новооткритите 
помещения на дружеството 
граждани Културно-информа- 

център на българското 
малцинство "Цариброд” в Ди
митровград.

па

ционен

А.Т. са и насипани с 
„улици. Асфалти- 

улици, поставен 
е тротоар на ул. ”Ж. Н. Бърка” с 
дължина 236 м, вече има осветление по улиците в 
квартала Плужине. От пътя Сурачево - Горчинац 
са асфалтирани 2,5 км. Пътят от Бабушница към 
Бела паланка с дължина около 4 км е настлан и са 
направени около 50 км махленски пътища. Под
държани са и локалните пътища, започната е ре
гулацията на река Мърморица. В местната общ
ност Звонци е завършен локалният водопровод, 
асфалтирано е игрището за малки спортове, на
правен е ремонт на уличното осветление в селото. 
В селата Драгинац, Мезграя и Дубрава също е 
направен ремонт на уличното осветление. За по
добряване приема на телевизионата програма е 
направен ремонт на ТВ-кулата Вучи дел, а в 
Бабушница освен РТС, вече се гледа ТВ Пинк и 
Евроспорт. Тъй като липсва младежки дом, на-

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪ
ВЕТ НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ В ДИМИТРОВГРАД Бабушница

търа на Бабушница и градоустройствен проект за 
улица ”22 дивизия”. А онова, което не е завър
шено, се пренася в плана за тази година, в който 
първостепенно значение има реконструкцията и 
модернизацията на пътя от Пирот към Лесковац 
през територията на Бабушнишка община с дъл
жина 10 км. След това се предвижда асфалтиране 
на пътя Бела паланка - Бабушница - Звонци с 
дължина 30 км, пълна телефонизация на общи
ната, ремонт на училищните сгради и набавяне на 
необходимите учебни помагала, оборудване на 
Здравния дом, адаптация на Културния дом и ра
диостанцията. Към приоритетни задачи спада и 
довършването на басейна, довършването на вто
рата и трета фаза от строежа на физкултурната 
зала и т.н. Общинското ръководство сс надява, че 
реализацията на програмата ще допринесе да се

ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ 

Е ПРЕИЗБРАН ЗА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ
На 12 т.м. се проведе отчетно-изборно заседание на Съвета 

на съюза на синдикатите в Димитровград. Освен членовете 
Съвета на заседанието присъстваха като гости и Никола Сто
янов, председател на ОС в Димитровград, Цветан Еленков, 
председател на Съюза на пенсионерите в града, както 
тъкнати синдикални дейци, представители на синдикалните 
съвети от Пирот , Бела паланка и Бабушница.

В речта си на заседанието председателят на ОССС Димитър 
Веселинов запозна присъстващите с работата на Съвета през 
изминалите четири години. Според неговите думи през този 
период ОССС е съсредоточавал своите усилия към защи
таването на работническите интереси. Веселинов подчерта, че 
работата на Съвета е уважавана и от ръководството на Репуб
ликанския съвет на съюза на синдикатите. ”С гордост 
изтъкваме, че през този период постоянно сме имали участие в 
Републиканския съвет и многобройните републикански от
бори. Осъществихме редица контакти и срещи и бяхме сътруд
ници, които се приемат радушно във всяка среда. През този 
период няколко пъти ни посети и и председателят на РССС 
Томислав Банович, секретарят на Съвета Слободан Йованович, 
председатели на някои републикански отбори, членове на пред
седателството на Републиканския съвет и други видни републи
кански синдикални дейци”, каза между другото Димитър Ве
селинов. Отчетът за четиригодишната дейност на ОССС бе 
приет единодушно.

Присъстващите бяха приветствани и от гостите от окръга, а 
членът на ОССС Рангел Филипов говори за актуалните проб
леми в най-голямото обществено предприятие в града - ГИД.

Обръщайки се към присъстващите, Никола Стоянов набле- 
на ползотворното сътрудничество между Общинската скуп

щина и ръководството на ОССС в Димитровград. Стоянов из
тъкна, че общинското ръководство е готово да разговаря с 
ръководството на Общинския съвет по всички въпроси и че е 
готово да окаже финансова подкрепа на синдиката. Що се от
нася до изграждането на солидарни жилища в града, предсе
дателят на Общинската скупщина заяви, че процесът на 
строежа на този вид жилища (който започна през миналата 
година) ще продължи и през тази година. В началото на строи
телния сезон ще се пристъпи към строежа на още 5 солидарни 
жилища.

След проведеното гласуване Димитър Веселинов бе преизб
ран за председател на ОССС. Мирослав Соколович (ог Бал
кан”) е избран за секретар на този орган. За членове на пред
седателството на ОССС са избрани: Стоян Анджслкович 
(ГИД), Милорад Йорданов ("Пекара”), Слава Стойчев ( Сто- 
чар”), Ангелина Маринкова (ОВР в Димитровград) и Павлина 
Маринкова (”Циле”-”Украс”). Допълнително ще бъдат избра
ни още двама членове на този орган.

на

и из

правена е адаптация на съществуващите складови 
помещения за провеждане на концерти и танцови 
забави.

Освен реализираното, през миналата година е 
изработен идеен проект за благоустояване на цен-

намали отливът на населението и преди всичко 
тук да се задържат повече млади хора.

А. т.

В ПРОФИТНИТЕ ЦЕНТРОВЕ КОБОС И "ЧОРАПАРА" В БОСИЛЕГРАД

ГРИЖИ ЗА РАБОТНИКА
В профитните центрове КОБОС и ”Чорапа- 

ра” в Босилеград, освен усилията за ритмичното 
изпълнение на заплануваното дневно, месечно и 
годишно производство, се полагат и грижи за ра
ботниците, особено за онези, които по една или 
друга причина изпаднат в някаква беда. Заради 
това по инициатива на синдакалната организация 
в рамките на ЮМКО Управителният съвет на 
Компанията е формирал фонд с благотворителни 
цели.

По думите на Никола Крумов, председател на 
синдикалната организация в двата профитни цен- 
тра в Босилеград, средствата във фонда се оси
гуряват от самите работници, като те отделят по 
1% от месечната си заработка. Формирана е три
членна комисия, която въз основа на утвърдени и 
приети критерии и конкретни факти, извършва 
разпределение на фондовите средства.

"Средствата се дават по два начина: като заем, 
който се връща на няколко месечни вноски или 
като безвъзмездна помощ в зависимост от мате
риалното положение на работника и от целта, за 
която се търси. През миналта година двадесетина 
наши работника са ползвали средства от този 
фонд, от които 6 души безвъзмездно, а един работ

ник е бил на 15-дневно балнеолечение, за което 
разходите цялостно е поел фондът. И от началото 
на тая година трима работника от нашите цен
трове ползваха средства от фонда - на двама бе 
даден заем, а един получи безвъзмездна помощ”, 
каза председателят на синдикалната организация 
в профитните центрове в Босилеград.

Според решението на синдикалната органи
зация, средствата от този благотворителен фонд 
се ползват за лечение на работещи и членове на 
семействата им, отделно за професионални за- 
болявания и различни видове нараняване в произ
водствения процес, за купуване на определени ле
карства и съответни медицински помагала,за пок
риване на погребалните разходи и пр.

Освен този вид помощ, по думите на Никола 
Крумов, за материално слабите работници се оси
гуряват и други видове помощи: храна, кредити 
или дрехи. През миналата година облекло като 
помощ са получили 9 деца без един родител при 
условие, че другият им родител работи в единия 
или другия ирофитен център. Няколко пъти е 
давана храна на изгодни цени и за по-дълъг период 
на изплащане, пелени за бебета и пр.

гна

м. я.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

БЕЗ ПРОГРАМА ЗА 

КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВОДИМИТРОВГРАД
да може тя да изготви тазгодишната програма 
за комунално-битово строителство на общи
ната.

Въпреки че вече изминава и вторият месец 
година, общинската служба за кому-НЯКОЛКО ДНИ БЕЗ 

ТЕЛЕФОННИ ВРЪЗКИ
на тази
иално-битово строителство все още няма про
грама за работа през 1998 година. В тази служба 
казват, че основна причина за това е, че мест
ните общности разтакават изготвянето на сво
ите програми, въз основа на които съответната 
общинска служба трябва да изготви общинска
та програма. От 37-те местни общности само 
няколко са изготвили и доставили свои про
грами. Останалите се отнасят безотговорно 
към тази важна задача. Затова общинската слу
жба за комунално-битово строителство при- 

ръководствата на местните общности да 
ускорят изготвянето на своите програми и да ги 
доставят ма съответната общинска служба, за

Ефикасното разрешаване на комунално-би
товите проблеми зависи преди всичко от това 
дали програмите на местните общности са в 
съзвучие с реалните възможности, или пък са 
само списък от желания, както и от готовно
стта на местните общности и населението да 
участват в реализирането им. Преди всичко е 
необходимо местните общности навреме да 
разрешат всички имуществено-правни въпроси 
и да подсигурят необходимите сре дства, 
ито ще участват в провеждането на конкрет
ните акции.

Поради тежка авария на магистралния телефонен кабел 
между Суково и Пирот, Димитровградска община остана без 
телефонни връзки с вътрешността на страната от петък след 
обед (13 февруари) до понеделник. По това време са функ
ционирали само връзките в общински мащаби. Както ни осве
домиха от димитровградския клон на пощата,топенето на снега 
също е допринесло аварията да бъде толкова тежка, понеже е 
намокрена прекъснатата част на оптическия кабел, свързващ 
Централната поща в Пирот с тази в Димитровград. Прекъснати 
са били и международните връзки, освен осъществяващите се 
чрез сателит или чрез мобифонитс.

с ко-

зовава
м. я.

А.Т.
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В ДИМИТРОВГРАДСКОТО СЕЛО ДРАГОВИТАИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ГОРНА ЛЮБАТА

ПОДГОТОВКА ЗА 

ТРИ АКЦИИ
МАХЛЕНСКИТЕ ПЪТИЩА 

НА ПРЕДЕН ПЛАН След проведените разговори е жителите на село Драговита, 
ръководството на тази местна общност неотдавна взе решение да 
се събират финансови средства за ремонт на Културния дом в 
селото за приспособяване на помещение за амбулатория и за по
правка на местния път от Драговита до Погаиовския манастир с 
дъжина около 6 километра.

Според информациите, които ни предостави председателят на 
МО Драговита Цветан Лалов, за реализирането на тези дели всяко 
домакинство в това село би трябвало да отдели най-малко по 50 
динара. Лалов изтъква, не драговитмани очакват финансова 
подкрепа и от общинския бюджет, както и от родените в това село.

По думите н«1 председателя на Съвета на МОВ средата на февруари Скупщината на мест-
общност Горна Любата - Босилеградска об- през тая година местната общност Горна Любата 

щниа направи анализ на своята дейност през из- е запланувала да разшири и разчисти пътя за ма- 
теклата година и прие програма за работа през халите Дебели рид и Шуглевци, както и пътя за 
тази година. махалите Явор и Кайчинци, който през Буков рид

Както бе подчертано, през 1997 година мест- да продължи към Мала река и Радовница. Според 
ната общност успешно е реализирала заплануван- Стойнев, този иът всъщност ще има и между- 

комуиално-бнтовн дейности. До няколко ма- общински характер, защото ще свързва нашата 
хали, конто били без път н отсечени от центъра община с Търговище и ще бъде най-късата пътна

връзка на Босилеградска община с Окръга и юж
ната част на републиката ни. За 
целта представители на мест
ната общност Горна Любата 
вече са имали среща с предста
вители на местните общности от 
Мала река и Радовница, а през 
пролетта ще организират още 
една среща, на която ще се дого
ворят за по-нататъшно взаи
модействие. В програмата за 
работа през тая година е 
запланувано и прокарването на 
нов път за махала Глоговечки

ната

и те

на селото, са направени годни за движение пъти-

дол и разширяване на изля за 
махалите Стръмна и Ерлинци.

Ето още няколко кому
нално-битови дейности, които са 
включени в плана за тази година: 
довършване на сградата към 
селските гробища, насипване с 
чакъл пътя до тях и водопровода 

в тази сграда, уреждане на центъра на селото, 
чешмата в центъра и канализиране на водата ог 
нея, малки поправки на черквата и сградата за

ДраговитаГорна Любата

които сега живеят в Димитровград и други градове в страната и 
чужбина. Те могат да внесат пари на джиро-сметката, която ръко
водството на селото е открило в Службата за платежен оборот в 
Димитровград. Номерът на джиро-сметката е: 42802-635-4-357 с 
предназначение "за ремонт на Културния дом, поправка на селския 

приспособяване на помещение за амбулатория”.
В момента в село Драговита живеят около 75, предимно стари 

хора. Основен поминък на селяните е животновъдството. През 
месеци населението тук се увеличава 3-4 пъти, тъй 

драговитчаните, живеещи в Димитровград, Пирот, Белград и други 
градове се връщат и се занимават със селскостопански работи.

Б. Д.

ща, а за махалите, които все още нямат път, този 
проблем ще бъде решен през 1998 година. Заради 
това в програмата за работа през тая година ма
хленските пътища са на преден план. Владимир 
Стойнев, председател на Съвета на местната об
щност, каза, че планът ще бъде реализиран в съ
действие с надлежните общински институции и 
максималното ангажиране на местното населе
ние.

потребностите на местната общност, а заедно с 
обществените предприятия "Напредък” и път и"Слога” и по-щателна поправка на Коопера
тивния дом.

Председателят на Съвета на местната общ
ност Владимир Стойнев заяви, че специално вни
мание ще се обърне и на проблемите на старите и 
изнемощели хора. За целта е сформиран коорди
национен отбор, който има за цел да събира па
рични средства, с които да се помага на тези, които 
се нуждаят от такава помощ, а месец март е про
възгласен за месец на солидарността. Председа
телят на Съвета на МО призова всички свои 
съселяни, независимо от това къде живеят, да се 
отзоват на тази акция. Също така в местната об
щност не се отказват и от исканията си в тяхното 
село да се открие поне един производствен пех, с 
който да се спре миграцията на младите хора от 
това село.

католетните
"Планът ни за комунално-битови дейности е 

реален и ако всички се ангажираме максимално, 
той ще бъде и реализиран. И тази година дадохме 
приоритет на махленските пътища, защото те 
имат голямо значение за успешното разрешаване 
на останалите селски въпроси. Преди всичко, от 
тях зависи какво ще бъде снабдяването, здраве
опазването, електроснабдяването, транспортът и 
редица други дейности, от които непосредствено 
зависи селският ни бит. Разбира се, не сме забра
вили и другите селски проблеми, каквито са под
държането на чистотата, културно-развлекател
ния живот, грижата за старите и немощни лица и 
други наши проблеми", каза Владимир Стойнев.

В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ БЕЛЕШ

ПОПРАВЕН Е ТАВАНЪТ 

В КУЛТУРНИЯ ДОМ
В МО Белеш неотдавна приключиха строителните работи по 

уреждането на тавана в тамошния Културен дом. Средства за реал
изиране на тази цел в размер на 10 500 динара са обезпечили 
жителите на селото чрез местно самооблагане. Според думите на 
председателя на местната общност г-н Мирослав Соколовия сред
ствата, които се съберат от местното самооблагане и в предстоящия 
период ще се ползват за приспособяване на Културния дом. Така 
например е запланувано в близко бъдеще в сградата да се въведе 
вода, да се бетонира вътрешността на дома и т.н.

Освен това ръководството на МО Белеш е запланувало през 
тази година в селото да се проведат и други комунални дейности, от

м. я.

Селскостопанското предприя
тие "Польопродукт” от Враня, 
което освен със земеделие се 
занимава и с изкупване на до
битък, има няколко изкупва
телни пункта и на територията 
на Босилеградска община: 
Горна Любата, Горна Лисина, 
Горна Ръжана, както и в Топли 
дол и Божица - Сурдулишка 
община. За разлика от остана
лите изкупватели това пред
приятие изкупва добитъка на 
по-висока цена, а изплащането 
е редовно. Цената на телците е 
12 -13 динара за килограм жи
во тегло, а на агнетата стига и 
до 20 динара.

"Автотранспорт ’ от Босиле
град, освен с лошата пътна 
мрежа, която предизвиква все 

Република Сърбия за стабили- по-чести дефекти на автобу- 
зиране на пазара и цените бяха сите, е принуден да се бори с 
радушно посрещнати от насе- още един сериозен проблем.

Босилеградска об- Вече дълго време "диви” авто- 
щина. Наистина, в общината превозвачи им отнемат и без 
нямаше драстично покачване 
на цените, освен на няколко 
вида стоки, но и това покач
ване беше голямо за "плиткия” пазарен ден, на автогарата сто- 
джоб на босилеградския пот- ят по няколко джипки, готови 
ребител. Васил Веселинов, ре- да потеглят към Дукат, На- 
публикански инспектор по па- зърица, Ярешник или да на- 
зара, казва, че това покачване правят по няколко "черни" 
на цените е извършено поради курса до граничния пункт и на- 
по-високите производствени зад. Разбира се, собствениците 
цени или поради покачените им не заплащат каквито и да е 
от доставчиците цени. данъци, но никой не предпри-
______________________________ ема мерки срещу нелегалната

им дейност.

НАКРАТКО

които ще споменем изграждането на канали за отвеждане на атмос
ферни води, изграждане на канализационна мрежа, селско гробище 
и т.н. Местните пътища, както и трасето на регионалния път 
Димитровград-Пирот, което е в границите на Белеш, според замис
лите на ръководството на МО, би трябвало да се насипат с чакъл.

"Всички тези планове можем да оделотворим единствено ако ни 
помогне и общината” - изтъква г-н Соколович. МО Белеш със 
своите около 850 жители е една от най-големите местни общности 
на територията на Димитровградска община.

лението в

това малкия брой пътници. 
Почти всеки ден, а особено в
петък, който в Босилеград е

б. д.

МЕЖДУ РЕСЕН И РИБАРЦИ

ТОК УБИ КОНМерките на правителството на

Невероятно, но факт: кон пострада от токов удар! На 15 
февруари т.г. около 13 часа във Влаина долина в местността Динева 
воденица между босилеградските села Ресен и Рибарци от паднала 
електропроводна жица бе убит конят на Христо Митов от с. Бранк- 
овци.

В ИНДИВИДУАЛНИЯ СЕКТОР В ДИМИТРОВГРАД
СКА ОБЩИНА ❖ ❖❖

Тези дни профитният център 
КОБОС от Босилеград прие 
на обучение десетина нови ра
ботника. Става дума за работ
ници, които са издържали ус
пешно проведената през ок
томври миналата година про
верка. След тримесечно обуче
ние те ще бъдат приети на пос
тоянна работа. Средствата за 
обучението им ще осигури Ре
публиканската трудова борса.

м. я.

ЩЕ БЪДАТ ЗАСЕТИ 
ОКОЛО 1600 ХЕКТАРА

Митов се връщал от Ресен към Бранковци с коня си, натоварен 
с багаж. От обилните снеговалежи в споменатата местност се била
откъснала електропроводна жица, но никой не забелязал това и не 
съобщил на Електроразпределителното в Босилеград. Конят 
закачил жицата и моментално бил убит. Все пак в нещастието 
имало и щастие, тъй като Митов не яздил коня, а го водил. Когато 
усетил токовия удар, той бързо пуснал синджира на оглавника и 
така спасил живота си.

Според предварителната програма за пролетната сеит
ба, в индивидуалния сектор през този сезон в Димитровград
ска община трябва да бъдат засети около 250 хектара с 
ечемик, 200 хектара с овес и около 1100 хектара с царевица, 
т. е., около 1600 хектара с житни култури. През тази пролет 
ще бъдат засадени и около 250 хектара с картофи, докато 
другите зеленчукови култури ще заемат около 100 хектара.

Б. Д.

За случилото се Митов осведомил милицията и Електроразпре
делителното. Трима милиционери, шефът на Електроразпреде
лителното и двама електричари излязоха на мястото, където се бе 
случило нещастието.

Радко Стоянчов
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РАЗГОВОР СЪС ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ, ПОСТАНОВЧИК ОТ ВАРНА
| РЕАГИРАНИЯ _________ ,с ЛЕД ЦИГАРА НЕ СЕ ПАЛИ ПРИЗНАВАМ САМО 

НАШИТЕ ИНСТИТУЦИИ
• В борбата между доброто и злото 
да върви напред 
най-добрите в

Вече три седмици в нишкия 
Куклен театър постановчикът 
Злати Златев от българския I 
град Варна поставя 
'Спящата красавица” по Шарл 
Перо.

Във в-к "Братство” от30яну
ари е поместен текст на д-р М. 
Шукарев, озаглавен "Цариброд, 
българското малцинство и г-н 
Михаил Иванов”. Нямам намер
ение да полемизирам, нито пък 
да давам обяснения на хора, чи- 
ято единствена цел е да провоки
рат на всяка крачка и да оплю- 
вават всеки, който не се вмества 
в тяхното клише, като при това 
не уважават нито законите на 
държавата, в която живеят и ра
ботят, нито неписаните норми, 
валидни за всяко общество. 
Впрочем, 
граждани имаха 
многократно да се уверят в "до
брите” намерения на д-р М.Ш. и 
неговите съмишленици.

Не ми е ясно защо на писмото 
ми от 23 януари отговаря д-р М. 
Шукарев, а не 3. Тодорова, коя
то бях споменал. Очевидно д-р 
М.Ш. не познава добре между
народните стандарти, които спо
менава. Именно те предлагат 
възможност на малцинствата да 
използват своя език, но не ги 
принуждават да правят това. Те 
у важа ват правото на всеки граж
данин да използва езика на сво
ето малцинство по собствено 
желание, докато националните 
екстремисти принуждават съна
родниците си да се владеят спо
ред техния диктат.

Щом като М. Шукарев е дал 
сина си да учи средно училище на 
английски език, което е негово 
право, той няма моралното пра
во да принуждава чужди деца да 
учат някой език толкова, колк- 
ото той определи за необходимо, 
а не колкото самите деца же
лаят това. Оттук и въпросът: 
Чии интереси наистина защита
ва д-р М. Шукарев?

Преди известно време на 
страниците на "Братство” д-р 
Шукарев остро реагира срещу 
един директор, че не се обръща 
към него с "докторе”, което съ
що така е негово право. В отго
вора си на моето реагиране той 
забравя обаче, че аз съм магис
тър на техническите науки, ко
ето е академично звание, по-ви
соко от неговото "доктор - ле
кар”. За да стане магистър на 
медицинските науки, той ще тря
бва да вложи допълнителен 
труд. Д-р Шукарев знае това 
много добре, но не спазва и зак
оните на системата на висшето 
образование в нашата държава.

лените театри ”Златен 
фин”, който събира театри от 
пелия свят. Имате 
ност да видите и велики свето
вни Постижения. Какво 
тото на нашия театър 
шовен мащаб?

- Критериите за изкуството 
не могат да имат регионален ма
щаб. Те имат едно измерение - 
световен мащаб. И на варнен
ския Фестивал специалистите и 
актьорите от балканските стра
ни и Европа могат да се запоз
наят с развитието на това изку
ство на театри от различни кон
тиненти.

Там се водят професионални 
разговори, провеждат се конфе
ренции по отношение на изразни 
средства, на развитие на естети
ческите проблеми за възпитание 
на детето.

* Как усилваше да организи
раше световния Фестивал?

- Не се работи комерсиално, 
а хората, които работят в теа
тър, са го превърнали в своя съд-

Това е още едно доказателство, 
че той използва двойни аршини 
в отношенията си към околните. 
Поради това може би той и не 
иска да види правата за изуча
ване на малцинствения език. 
Статутът на гимназията предви
жда възможността за откриване 
на паралелки, в които обучени
ето да се провежда на български 
език, а разполага и с необходи
мите за това кадри. Какво да се 
прави обаче, когато гимназисти
те си избират варианта, който 
отговаря на тях, а не варианта, 
който желае да наложи д-р М. 
Шукарев.

Още веднъж подчертавам, 
че законното име на града е Ди
митровград и това трябва да ува
жават всички. Съвсем друга ра
бота е как се стигна до това име, 
а съвсем трета кога отново на 
нашия град ще се върне името 
Цариброд. Преди време за това 
писа във в-к "Политика” уважа
ваният професор Слободан Ва
силев, проведен беше и рефер
ендум, но Цариброд си остана 
Димитровград. Аз лично гласу
вах за Цариброд, но насила не 
бива да се налага нищо. И така 
градът ще си остане с името 
Димитровград, докато за про
мяната на името му не гласуват 
мнозинство от неговите гражда
ни. Защото така е според закона. 
Ако той не е добър, нека се 
изборим за негово променяне по 
конституционен, 
рен ред.

Привържениците на д-р М. 
Шукарев не могат да разчитат на 
мой подпис, понеже измамват 
гражданите. Те събират подписи 
за едно, а в Хелзинки ги изпра
щат за друго. Своя подпис ще 
сложа за всяка акция, която има 
за цел проблемите да се решават 
в нашите институции, в общин
ската или републиканска скуп- 
щини, в прокуратурата, съдеб
ните органи и полицията. Няма 
да подписвам нищо, с което се 
търси наши проблеми да се ре
шават в Хага, Хелзинки, Дей- 
тън, София, Вашингтон или къ- 
дето и да било извън страната. 
Нашите проблеми са резултат 
на наши пропуски и те трябва да 
се решават в Димитровград, Пи
рот, Ниш и Белград. Там са на
шите скупщини и нашите съди
лища. Аз признавам само тях. 
Според мен меродавни са само 
съдебните институции в моята 
страна - Югославия. Хензинк- 
ският комитет е затворен в 
самия себе си. Той не защитава 
интересите на българското мал
цинство, а ревниво пази соб
ствените си позиции и привиле
гиите си, които му е дал някой и 
то в ущръб на българското мал-

дел-

'упиесата Ш! възмож-т - " ''1
е мяс-

Премиерата на пиесата ще I 
бъде към края на месеца - най- 1 
вероятно на 28 февруари 
лата на Нишкия куклен театър. Щ 

* Гоейодин Златев, иай-най- Ц|| 
ред искам да Ви Помоля да се йре- рР 
дешавише на нашите чшТш- Ш1 
тели?

гУ в све-

в за-

1ПРЧ
- Роден съм в едно чудесно, ^ 

китно село близко до Дрянов
ския манастир под Балкана, 
тъй като баща ми бе строител, 
ние се преселихме във Варна. 
През 1966 година завърших вие
ше театрално образование и за
почнах работа в Кукления 
тър в гр. Варна. Веднага искам 
да кажа, че това е един парадокс 
- един човек, роден в Балкана, да 
заобича морето и да не може да 
се отдели от него. Но животът е

ш димитровградските 
възможностЗлати Златевно

Що се отнася до съпо
ставянето на кукления театър в 
България и Югославия, аз мога 
да кажа само това, че като при
родна даденост на таланти това 
са два наистина обдарени наро
да, талантливи и много способ-

теа-

ни.
Друг е въпросът за професи

оналното ниво. В Югославия в 
момента няма специализиранаизпълнен с парадокси.

Повече от 30 години работя 
като режисьор, а от петнадесет 
години и като директор и режи
сьор на Варненския куклен теа
тър.

Поставил съм повече от 90 
пиеси. Работил съм в почти вси
чки български театри и в много 
чуждестранни. Два пъти съм бил 
в Югославия, а неколкократно в 
Русия, Полша, Германия, Мек- иарламента-
сико и други страни.

* Какво Послание кп>м Публи
ката носи Пиесата ”Спящата 
красавшш”?

- Във всички спектакли и
книги, които се отнасят за деца, 
основна тема е борбата между 
доброто и злото. Тя е общочо
вешка тема, но винаги може да 
бъде разглеждана от различни 
ъгли. В самата пиеса има една 
реплика: "Съдбата е такава - до
брото да върви напред, а злото 
винаги да се старае да го изпре
варва”. Именно в тази борба 
между доброто и злото е разви
тието на обществото. В зависи
мост от това кой ще надделее, се 
характеризира и обществото.

"Спящата красавица” е една 
класическа приказка, в която е 
залегнала тази тема, където наи
стина в края на краищата красо
тата, която е олицетворение на 
доброто, надделява над пъкле
ните планове и заговори на зло
то. Явява се в края на приказката 
и принцът-герой, който успява 
да спаси Спящата красавица, или 
всъщност това е доброто, което

Режисьорът Златев посети издателство "Братство"

театрална школа за режисьори и ба. Тя е нещо велико и човек й 
за актьори за куклен театър. То- дава всичко, 
ва, естествено, дава своето отра
жение, но тука има нещо друго, мента, в тези тежки години за 
което компенсира липсата на нашия регион, културата и спор- 
обучението с изключителното тът са двете представителни 
театрално дарование, което страни на нашите народи, и, ест- 
имат творците и те успяват да ествено, с наши усилия ние тря- 
компенсира г това. бва да продължим да развиваме

* Госйодии Златев, Вие сте този изключително важен проб
лем.

За добро или за лошо, в мо-

Ванче Бойковдиректор па Фестивала на кук-

ПО ПОВОД "ДОСИЕТО НА "БОРБА"

НА СТРАНИЦИТЕ НА ”БРАТСТВО” 

НЯМА ТАКИВА ТЕКСТОВЕ
се възцарява в живота.

* ПредПолагам, не Пиесата е 
Поставяна и във Вашия теа
тър? цинство.

За дискусия е и досегашната 
дейност на някои членове на 
ДСБЮ, понеже повечето от тех
ните изказвания нанасят вреда 
на нашата народност, дори и 
вредят на отношенията ни с Бъл
гария.

- Да, преди няколко години аз 
я поставях в нашия театър. Тя се

ДА ЛИ ^ 
УГРОЖЕНА 
БУГАРСКА 
МАНЬИНА У 
ЛГОСЛАВШИ? (1)

Митови и 

великобугарски 

снови 

поново живе

В рубриката "Досие на шиш и то: "НеПреходима гра- 
"Борба": Дали е застрашено шиш между^ един народ" и 
българското малцинство в "Двуезичното обучение ще зт 
Югославия?1" йод заглавие трие българската народност 
"Митовете и велшеобългар- в Заиаднише Покрайнини". В 
ските блянове живеят отново" лична ейравка с автора Зоран 

11 февруари, авторът Зо- Маркович, койшо^йосеши из- 
ран Маркович Посочва няколко дашелешво ' Братство на 18 
характерни заглавия на тек- февруари бе уточнено, че из- 
сшове в различни български ве- общо не става дума за напит 
ешниии, в които "не се Прикри- вестник. Следователно, вест- 
ват териториалните йрешен- пикът на българската народ- 

части от шеришори- ност в Югославия Братст
во" от Ниш никога не_е иуб- 

Сиекстове с такива

игра около десет години и имаше 
голям успех сред децата и между 
специалистите.

* Как оценяваше кукления
шеашър в България днес и какъв 
извод Правите, когато сравня
ваше куклените театри в Юго
славия и България?

- Българският куклен 
тър, смело мога да кажа, че е 
един от най-добрите в Европа. 
За това има голямо значение и 
Театралната академия за подго
товка на кадри за кукления теа
тър, която бе открита още през 
1962 година.

У нас работят професионал
ни актьори и режисьори и, ест
ествено, когато професионали
змът е на академично ниво, и 
резултатите ще бъдат добри.

Поставя се и въпросът: Дали 
определени членове на Хелзин
кския комитет и някои членове 
на ДСБЮ работят волунтарно, 
по съвест и убеждение, или ра
ботят за някой, който им плаща? 
Кой е тоя? И накрая, защо те 
винаги говорят от името на ня
кой, който не им е гласувал до
верие нито на изборите, нито по 
какъвто и да е друг 
дал легитимнтет? Поради това, 
нека занапред да говорят и дей
стват от свое име и от името на

от

теа-

иии към
ята на Сърбия, настанени Пре
димно с българиМежду иове- ликувал
чето вестници се ейоменава и заглавия и такова съдържа- 
в-к "Братство” като се Посоч
ваш и заглавия на текстове^Пу- 
бликувани на неговите стра

нични им с

ние. Пише: Зоран МарковиК своя господар.
Редакцията Страна 6. м-р инж. Михаил Иванов, 

Димитровград.
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МАЛЪК ПОРТРЕТ: ЛЮБОМИР НИКОЛОВИНИЦИАТИВА

ВЛИЯНИЕТО НА ЧИЧО НИКОЛА 

БЕ РЕШАВАЩО
ТЕ СА НАШЕТО БЪДЕЩЕ

Никои хора от селата слознаха да живеят в Димитровград, други 
пък се преселиха в Пирот, Ниш, Белград... Моите 
в ва направление са съвсем скромни - роден съм в кв. Строшена 
чешма и щом като иообиколих света, върнах се тук и успях да 
слезна да живея в "партията”.

Често пъти се отбивам до бащината си къща в Строшена чешма. 
Щом мина рампата и мостовете, от дясно ме пленява модерната 
сграда на Гимназията, с която наистина се гордее нашият град. От 
лявата страна, там йод Камъка сякаш е кацнало моето основно 
училище, където научих първите букви. Този столетник е ремонти
ран , с белосанн външни стени, станал храм на книгата. Тук е 
Народната библиотека. Радвам се, че е така, че е намерен най-под
ходящият начин тази свещена постройка да се реставрира и да й се 
вдъхне нов живот.

Но намерението ми не е да шипа за това, а за една друга, също 
така стара постройка. Казах вече. че се преселих в "Чаршията”, 
квартал, който някога се наричаше Стоянова махала. Тук, непос
редствено до новата ми къща, в началото на това столетие е пос
троено още едно училище,по-хубаво дори от това в Камъка. Пред 
входа му гордо издигат стройна снага двата бора. Именно в това 
училище са се учили нашите бащи и майки, а тук бе и Учителската 
школа.

Освен двата бора, сградата на това някогашно светилище ма 
просветата и широкият му двор са напра по в окаяно състояние. 
Своевременно тук се роди и ГИД (Старата гумара), предприятие, 
което и днес ползва тези помещения, без да се грижи за ремонта и 
поддържането им в що-годе прилично състояние. Като се знае 
състоянието на това предприятие това е съвсем разбираемо.

Преди една година на някакво събрание бе изтъкнато, че 
сегашната младеж не е най-добра, или поне не е такава, каквито 
бяхме ние като млади. Аз не се съгласих и казах, че нашите младежи 
са такива, каквито сме ги направили ние, възрастните. Защото, 
непосредствено след войната, ние в Димитровград си имахме пион
ерски и младежки дом, където прекарвахме свободното си време, 
другарувахме. Не мога да се съглася, че тогава сме били по-богати, 
отколкото сме днес, за да не можем да имаме младежки дом поне.

В града сега има много кафенета и ресторанти, но те са, струва 
ми се, повече за нас, по-възрастните. Имаме и дом, т.е. Клуб на 
пенсионерите.Това е добре, но къде прекарват времето си нашите 
деца и внуци до 5 часа сутринта? В задимените "кафичи"!

Колко и дали изобщи си даваме сметка, че те са нашето бъдеще? 
Като такива и те трябва да си имат свой кът, място за събиране, 
другаруване, развлечение и забава. Поради това смятам, че ръко
водствата на младежките организации, ако такива съществуват в 
нашия град, трябва да подемат инициатива за обезпечаването на 
такова кътче. Струва ми се, че училището "под боровете" е най- 
подходящото място за такова нещо, докато не приключи строежът 
на спортната зала.

Отговорните институции в Общинската скупщина трябва да 
подкрепят една такава инициатива, защото с минимални парични 
средства може да се направи ремонт на тази някогашна училищна 
сграда. Сигурен съм, че с доброволен труд младежта в Димит
ровград ще направи от широкия му двор прекрасен зелен оазис и да 
превърнат грозотата в най-хубавото място в града. Това може да се 
направи и нашата младеж го заслужава. И трябва да се направи сега, 
когато по случай великите юбилеи тая година е провъзгласена за 
година на културата.

Бъдещето няма да ни прости, ако не направим това, а позволим

пък постижения

Ма 27 декември м.г. в Град
ската галерия в Димитровград 
бе открита изложба от картини 
на самодейните художници от 
нашата община. Вниманието на 
посетителите бе насочено осо
бено към творбите на Любомир 
Николов, който се представи с 3 
картини, изработени в маслена 
техника.

Николов е роден през 1969 го
дина. Споделя пред нас, че жи
вописта като средство за изразя
ваме на чувства, мисли, желания 
и душевни преживявания, е отк
рил още като дете. Разказва ни 
за чичо си Никола Николов-жи
вописец от Плевен, при когото е 
ходил често на гости с родите
лите си, когато е бил малък.

Ателието на чичо Никола 
пленило младия Любомир и по 
време на своето пребиваване в 
Плевен той е прекарвал времето 
си предимно там, опитвайки се в славския живописец Любо Полович, който живее
рисуването да подражава на чичо си. и твори в Париж. Някои дори преценяват, че не-

Дарбата си за живопис Любомир е развивал и в ровите картини имат много допирни точки и с 
основното, и средното училище, а по-сериозно за- картините на прочутия испанец Салвадор Дали. 
почнал да рисува преди 5-6 години. Любомир не е доволен напълно от онова, което

Досега е сътворил около 40 картини, предимно с постигнал досега в живописта и затова обмисля 
в маслена техника. С голям успех рисува и икони ИдСЯта да се запише в Художествената академия, 
на дървена основа. По-малка част от своите твор- Всъщност това е негов отдавнашен блян, а народ- 
би Любомир е продал или пък подарил на при- ната мъдрост поръчва: Никога не е късно! 
ятсли и близки. Любомир Николов е председател на Сдруже-

Добра композиция, ясен художествен израз, НИСто на димитровградските художници-любите- 
хармония на боите и мистичните послания, които ли? което бе сформирано по негова инициатива 
отправя към зрителя, са най-значителните харак- ПрСЗ март миналата година, 
теристики на неговите картини. Със своя худо
жествен стил Любомир подсеща малко на юго-

Любомир Николов пред една своя картина

Б.Д.

ПЛАН НА ИЗДАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ 
НА "БРАТСТВО” ЗА 1998 Г.

11. "Разкази”, Новица Иванов.
12. "Надпяване”, стихотворения, Александър 

Дънков.
13. "100 карикатури на Методи Петров”.

Редакцията на списанието и на издателската 
дейност на "Братство” през 1998 г. ще се ангажира
в подготовката и издаването на следните заглавия:

1. "Антология на българската поезия от вто
рата половина на XX век”, автори д-р Марин Мла- "Братство” и "Еж", Белград.
денов и Татяна Дункова. Книгата ще бъде от- 14. "Стихотворения”, Биляна Цветкова Ан- 
печатана на български и на сръбски език.

2. ” Избрани произведения” на Детко Петров, 
съставителство и превод Жела Георгиева. Кни- ница Илиева.
гата заедно издават "Братство”, Заводът за учеб- 16. ” Разтрога", стихосбирка, Мила Басов,
ници от Белград и ИК "Български писател” от 17. "Подаръци”,стихосбирка, Милка Христова 
София. Станоевич.

3. "Димитровградски - царибродски художни- 18. "Топлата част на небето", разкази, Наташа 
ци", монография, автори Воислав Девич и Богдан Панич.
Николов. Издание на Завода за учебници и "Брат
ство”.

това.
15. "Танци на игривите дни", стихосбирка, Де-

ц този паметник на просветата и културата в нашия град да про
дължи да пропада, а дворът му да служи за развъждане на скитащи 
кучета.

Васил Каменов

19. ” Хумористични разкази", Драгослав Манич 
Форски.

20. "Народни просветители от Босилеград- 
обкръженне", монография, автор д-р Спас Сотн- ско”, Александър Младенов.
ров. Книгата заедно издават "Братство" и За- 21. "Стана като на сън", роман. Миле Николов 
водът за учебници. Присойскн.

5. Сборници за инвънкласно четене на българ- 22. "Антология на сръбската поезия за деца", 
ски език за основните училища, шест книги, група която заедно издават "Братство”, Заводът за 
автори. Книгите ще издадат заедно "Братство” и учебници, "Змаевите детски игри" и издатели от

Република България.
Управителният съвет е на становище, че авто-

4. Погановски манастир и неговото природно

Заводът за учебници.
6. "Българско - сръбски речник”, автор д-р

Марин Младенов. И речникът е проект на "Брат- рите на отделните книги трябва да се постараят 
ство" и Завода за учебници. сами да си намерят спонсори, с които поне

7. "Буквар на детските права", Любивое Ръшу- частично да се покрият разноските при подго-
мович. товката и отпечатването на книгите. Освен, че по

8. "Народно творчество от босилсградски този начин ще се ускори излизането на книгите,
край”, записала Вукица Стоименова. авторите ще се грижат за творбите си и след

9. "Шарена торбичка”, разкази, Милорад отпечатването им.
Геров.

10. ” Вълшебното детство”, поезия за деца, Ми
лорад Геров.

м. в.

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ “МОША ПИЯДЕ"

Е у на маса^ еуин голям чауър, акумулатор, уча високого
ворители иешо ви начин какуа Проуавашелекарства за всички 
болести. Стига уа_сше красноречиви, уа знаете името на 
някой известен уокшор. И, разбира се, у а имате разрешение у а 
ироуиваше разни видове кремове, които "лекуваш 
болки”.

ИЗВЪНРЕДНИ 
РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

всички
В основното училище ”Моша Пояде” в Димитровград през 

миналата седмица се проведоха извънредни срещи с родите
лите на учениците от VII клас, поради слабия успех на техните 
деца в началото на второто полугодие. Родителските срещи са 
се провели във всяка паралелка потделно и в тях, освен ро
дителите и компетентните лица от училището, са участвали и 
седмокласниците. : „

Но как учениците от Гимнизияши в Димишровграу уа се 
сПасяш в Петък от непоносимите високоговорители? Въп
реки многобройнише оплаквания на уирекшора уо съответ
ната инсПекиля и милицията, все още не е намерен начин как 
този гръмогласен йроуавач у а иевуига толкова шум, който 
Пречи за Провежуанешо на часовете в Гимназияша.

Б.Д.А. Т. .

О ШшШи20 ФЕВРУАРИ 1998 г.



150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ХРИСТО
ОСЕМСТОТИН ГОДИНИ ХИЛЕНДАРСКИ МАНАСТИР (6)

” И мисли еднакви 

ний таим...”
БЪЛГАРСКИЯТ ПЕЧАТ ЗА 

ВРЪЩАНЕТО НА 
ПАИСИЕВАТА ИСТОРИЯ В 

ЗОГРАФ
Тревожните писма от Калоф- ментен, чувствителен Левски е 

ери разочарованието всредеми- зрял мъж, разсъдителен ура 
грантите в Браила връщат Бо- виовесен. Ботев въпява любовта 
тев към Действителността, коя- си към отечеството в дммати- 
то никак не е лека: Аз по при- чии стихове. Левски я доказва с 
чина на боледуването си в Бра- мълчаливо дело. Така книжов- 
„ла - пише той в Пловдив - пад- „ото знание и мъдростта н*де- 
нал съм в такава бедност, чтото лото се срещат във вятърната 
освен че съм останал гол и бос, мелница край Букурещ и опре 
но се нуждая даже и за насущния делят посоката на търсенията 
си хляб . си. Левски напуска влашката

Обещанието на браи- столица с голямо до-
лското училищно нас- ■ - верие в бъдещето на
тоятелство да го из- -ДЛ- своя другар препи-
прати да учи в Чс- сал си и хайдушките
хня не се осьщс песни и к-фтср-
ствява поради ли- 1Ик|р. чето си
иса на средства. ЩГ «|| А Ботев остава
Надежда1а, ко- там, прелял вя-

ято имах за да ; рата на Левски в
свърша образо- ч;, Р М V » своята вяра като
ванието си в ня- 0| 1 спасителна
кой универси- ъв: "При сичко-
тет, се разби ка- X:: •,*1|ИЙрг 8 ! то товп крити -
то в камък под- ческо
воден". Не му ос- 
тава нищо друго, 7-.|§ 
освен като много 
свои сънарадници ^ 
да постъпи в Буку
рещкото медицинско 
училище. И той постъ
пва. Нали на революцията ще 
трябват да вадят от мъжките гъ
рди куршуми! Но и тук впеча
тлителният младеж не издържа:
"Вие трябва да знаете туй учи
лище, не зная съгласни ли сте, че 
то е добро да убие здравето и 
способностите на един колко - 
годе развит момък" - пише той 
до Найден Геров.

Още през септември Ботев на
пуща училището и окончателно 
решава да се върне като учител 
в България, за да е близо до се
мейството си, "кое се надее да 
види помощ от мене”.

Но и този път лошото време 
проваля плановете му. Снегът 
затваря бариерите на Букурещ.
За безпаричния Ботев остава от
ворена само една врата на запу
стяла мелница край града, къ- 
дето той намира подслон. За 
но с него е карловчето Христо.
Но момчето полудява и една ве
чер умира.

Освободеното място се заема 
от друг карловец - Васил Дякона, 
наречен от Раковски в Белград
ската легия още и Левски. Зна
меносец в четата на ПанайотХи- 
тов, той е дошъл сега при бъ- на 
лгарските емигранти да ги по
веде по нови пътища на национ- 
алноосвободителната 
Малката воденица събира два
мата балканджии. Свързва ги 
бездомиего, гладът и студът, 
приети доброволно като служе
не на отечеството. Братски ги 
сродява търсенето на най-пряк 
пъг към свободата на родината.

Всъщност двамата са много 
различни. Ботев е току-що изле- 
зъл от юношеството, темпера-

В поредицата за юбилея на Хилендар посветихме едно продължение и на Историята на Паисий, 
защото ръкописът е създаден там. По времето, когато писахме за юбилея, в България избухна 
международен скандал във връзка с Историята. Печатът нашироко започна да дава нови 
сведения за нея, за нейното изнасяне от Зограф и изложението й в Националния исторически 
музей в София. След това България бе принудена да я върне на Гърция.

бва да се разшуми, за да прояви интерес към 
него. А историята е опората, от която всеки 
поединично и всички заедно имаме всекидневна 
нужда. За да ни има поединично и като народ”. 
Всички вестници пълнеха цели страници за Па
исий и неговата "История”. Обявяваха се ци
тати от "Историята”, изтъкваха се и най-ра
злични и противоречиви искания. Едни насто
яваха историята да не се връща, да си остане в 
България, други предлагаха да се върне, но да 
се даде възможност хората по-свободно да оти
ват в Зограф. Спореше се и около личността на 
Хилендарския монах. Журналистът Иван Ми- 
танов пише в ”24 часа”: ”Три селища спорят и за 
тленните му останки. 70 преписвачи на исто-

Чрез пресата се поставяха редица въпроси: 
Кога и как Паисиевата История 
Зографския манастир? Кога е влязла в стра
ната? Къде е била укривана до постъпването й 
в Националния исторически музей? Директо
рът на музея Божидар Димитров бе обвинен, че 
я изложил явно на показ. Никола Петков, исто
рик и богослов, чрез в. ”24 часа” (8.1.98) 
да се отговори на въпроса: Кой забърка кашата, 
в резултат на която останахме без "Истори
ята”?

В разискването по този въпрос се изказаха и 
президентът, правителството, спецслужбите и 
Светият синод.

"Континент" (8.1.98) под заглавие ”Две изло
жби за Зографския манастир изпровождат Паи
сиевата история", пише за изложбата в зала 
"Средец” и в Народната библиотека "Кирил и 
Методий” в София по случай 1100 години на 
Зографския манастир. В тази статия "Конти
нент” пише, че Георги Тодоров е изработил спе
циална книгохранилница за Паисиевата исто
рия, в която същата ще се върне на Атон.

Божидар Димитров, директорът на Национ
алния исторически музей, чрез "24 часа” кате
горично заяви: "Не мога да крия "История сла- 
веноболгарская”, като доизясни как е попад
нала "Историята” в музея и как той решава да я 
постави в музейните витрини. От 13 септември 
1996 година, казва господин Димитров, двама 
монаси от манастира явно се обвиняват взаимно 
кой е откраднал "Историята”. В момента, ко
гато господин Димитров написал това във в. ”24 
часа”, президентът на републиката г-н Петър 
Стоянов вече взел решение "Историята” да въ
рне в Зограф. Преди да бъде върната, "Исто
рията” бе изложена в Музея и хиляди българи 
се наредиха да я видят. За положението в София 
тези дни писа и "Братство”. Тогава вече бе каза
но, че "Историята” "изчезва миегириозно от 
Зографския манастир през осемдесетте години. 
На 13 септември 1996 г. ръкописът е подхвъ
рлен в стаята на секретарката на Националния 
исторически музей. Книгата била увита във ве
стник. По-късно анонимен мъж се обадил по 
телефона на директора Божидар Димитров и 
заявил, че оставя "Историята” в музея, защото

е изнесена от

поиска

1

кр-

Борис Димовски
Тихо,

ь шуллио/ ■
-то&ъ <гщо 

^С-тор1л% БоаГлРС^ЛЪ

положе
ние - пише той до 

приятеля си Дра- 
сов - аз пак не губя 

дързостта си и не 
изменявам честното 

слово...!”
През март 1869 година 

Ботев заминава за крайдунав
ския градец Александрия, като 
частен учител по български език 
на намиращата се там търговска 
колония, а след това за гр. Из- 
маил, където също работи като 
учител по български език до 
1871 г. По същото време във 
вестник "Свобода” са публику
вани две негови стихотворения - 
"Елегия” и "Делба”, които въз
вестяват едно ново съмишлени- 
чество между популярния в Ру
сия и Сърбия публицист и об
щественик Любен Каравелов, 
установил се тогава в Букурещ, 
и още никому неизвестния Бо
тев. Двадесетте години разлика 
във възрастта, неизмеримата 
дистанция в жизнения и поети
ческия им опит изведнъж се сто
пяват пред еднаквата сила на ду
ховните им пориви:

7

,

■
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рията пък не споменават името на автора й, 
тайно надявайки се да оберат лаврите. На ти
тула на първото й печатно издание се мъдри 
името на Христаки Павлович, който, обнаро
двайки я,си приписва и авторството. До края на 
Възраждането изобщо името на Паисий не се 
споменава. Дължим го на Йордан Иванов и 
Иван Вазов.^Скандал възниква и през 1906 годи
на, когато Йордан Иванов открива настоящия 
оригинал. Васил Златанов и Боян Пенев твъ
рдят, че ръкописът е чернова на неизвестен пре
писван. И този път спорът е на лична основа”.

На 13 януари вестниците пишат, че "Исто
рията” напуска Бълкгария. Президентът Пе
тър Стоянов говори пред хората в момента, ко
гато Историята се изнася, раздялата, на която 
присъстваха и много официални лица, беше 
трогателна. Президентът тогава между другото 
каза:

ед-
е патриот."По чувства сме братя ний с 

тебе
и мисли еднакви ний таим..."

Еднакво звучи и клетвата им 
пред поробения народ:
"Да изйълним дума заветна 

смърт, братко, на смърт 
да вървим!"

Биографите ще отбележат, чс 
през август 1870 год. Ботев е бил 
в Букурещ в редакцията 
"Свобода”,а полицията - и румъ
нска, и руска - ще усети, че коре
спонденцията 
руско движение, която минава 
през Букурещ, не е адресирана 
вече само с почерка на Карав
елов.

ХОРАТА СЕ ПРОЩАВАТ СЪС СВЕ
ЩЕНАТА КНИГА

Вестник ”24 часа” (12.1) под заглавие ”От- 
Паисиевата история днес” пише: "Сто-насят

тици българи и вчера се стичаха в Националния 
исторически музей да зърнат за последно Паи
сиевата "История”... Обстановката е спокойна. ’ ’И на мен е мъчно, но поняк

ога трябва да взимам 
които ми шемсаш ирешения,

ме разтропваш емоционално. 
Винаги съм се чудил как ние, 

РРр7Г българите, взимаме /с/>со- 
Ву гледа решения. Важното е те 
ЯН не само да са морални, но и 
вя след време да дадаш добри Пло
та дове. Аз ст>м убеден в това. 
ИЦ Всичко останало е кп>согледа 

Политика и кухи Патриотар
ски възгледи”, каза през
идентът Петър Стоянов.

Два дни след като "Истори- 
” вече беше стигнала в Зо-

борба.
на в.

на нелегалното

- Следва -
'•^'.'•■«.77 л>1

ята
бр&то и сестге, грлъ&щ золлдии

БОГУ ХБЛЛЛ после 50 голжл почелл К 0БН0ВЛ 
и рестлурлии/л нлше Блвуш-ичке цркве

СОФИЯ: Всенародното сбогуване с една светиня на духа граф, вестниците продължа
ваха да коментират случилото 

се. На 14 януари ”24 часа” пише, че българското
на Паисий

хората кротко и тихо се прощават със свеще
ната книга, каза музейният шеф Божидар Дими- разузнаване задигнало оригинала 
тров. Опашката вчера бе двойно по-голяма от след като узнало, че се готви кражба на 
миналия ден. Президентът Петър Стоянов не ръкописа в Зограф. Ръкописът след това бил 
успял да заведе дъщеря си в музея, защото вдиг- показан на Тодор Живков. Бриго Аспарухов, 
„ала температура. Днес в 9,30 ч "Историята” един от участниците в пренасянето на Исто- 
трябва да бъде изнесена. Преди това се очаква рията”, заявш "Не считам, че това е кражба, а 
владици от Синода на Максим да отслужат мо- усПешен оПшш за заПазване на ”Историята за 
лебен в Историческия музей.” бъдещето". А карикатуристът Борис

"Континент” (12.1) под заглавие "Накрая се Димивскн пише под една карикатура: _ Да 
сетихме за Паисий” пише, че за два дни 60 000 откраднеш тихо, а да върнеш шумно, Ше това 
души са видели "Историята”, а за 15 месеца, също е история болгарская". 
докато била в София, я видели 600 000, значи 
само по двама на ден, и заключава: "Бълга
ринът отново показа, че за нещо българско тря-

Даренията си може- 
- I ше да внесеше на 

7 джиро-смешка
ИВИ 42501 -621-8-84, каиш

се Позовете на N2
817200-7-21526, Ниш- 

банка, филиал Ба- 
бутнииа.
Църковна община 
Драги/ши - за рестав
рация ня черквата в 
Ьабунтица.
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Милун Ненов), зида и огради. Смиловчани са доволни и 
и ггькват, че Илия белнал къщите и подновил селото.

С ковашки занаят сега се занимава Виза Алич в 
пенсионерите Данна Владин и Мита Васков.

За обработка на земята но съвременен начинсмилов- 
чапи разнолагатс40 частни трактора и всички прикачва 
машини, 25 мотокултиватора, 6 комбайни. Седем до- 

имат големи мелници, а другите "чекичари" 
и всички С'|,временни домакински уреди.

В село Смиловци има над тридесет домакинства . 
напредничави частни земеделски производители, а един 
от з ях е Васил Христов (55 год.), който има два трак
тора, култиватор, редосеялка, "заньирача”, косачка, 
згрибачка; изорава 5 ха земя, от която миналата година 
имал добив 1,5 вагона зърнени храни; отглежда 40овце, 
4 говеда, 4 свине, кокошки... Изпскз.л е 70 казана ракия 
от сливи, круши и вишни; има овощна градина за при
мер; къщата му е отделена от стопанския двор, има 
баня, кухня, трапезария, спалня... обзаведени по съврс- 
менен начин с всички домакински уреди,а в замразител- 
ната камера винаги има свинско пушено, домашни кол
баси, агнешко печено и домашен овчи кашкавал, който 
му прави майсторз.т Новко Басов от Смиловци; първок
ласно овче сирене, овче кисело мляко... В работата на 
полето и около добитъка му помага съпругата Тодорка 
и синът Георги, а каквото може помага и старата му 
майка Кръстина, преде, плете и др. "Бях войник в 
автоединица и когато се завърнах през 1962 год. беше 
времето, когато всички масово напускаха селото, за да 
работят в града; приемаха се на работа неквалифици
рани, без училище, по фабрики и предприятия; не брое- 
хме тези, що напуснаха селото, а се преброявахме тези, 
които оставахме на имота. Аз можех да стана шофъор 
в някоя фирма, но хич не съм и помислил за това. От 

съм заобичал земеделието, на всичко той ме е

СЕЛАТА В ЗАБЪРДИЕТО - НЯКОГА И СЕГА

СМИЛОВЦИ
(Продължение от миналин брой)
В Смиловци имаше много занаятчийски работил

ници и занаятчии, конто услужваха на своите съселяни 
и на хората от другите села в Забърдието. В центъра 
селото, около главния селски път, бяха наредени дюкя
ните, бакалннците, кръчмите... Имаше 3 ковашки рабо
тилници: на Борис Попов, Борис Тошков и Мита Пет
ров, майстори ковачи от Гуленовци. Тодор Христов - | . ’ “З
майстор Тоша, беше ковач и дърводелец и в същата 
сграда имаше две работилници, където работеше със 
своя син Цветан Христов. Най-добри и най-стари май
стори шивачи били братята Никола и Ваца Гогови, при 
които са учили занаят Кирил Алексов, Герго Илиев,
Ангел Митов и Цена Бранков, който държеше шиваш
ка работилница в центъра на селото, а другите имаха 
работилници в къщите си.

Кожухари бяха: Цена Йеначков, Пейча Стаменов,
Младен Стефанов, Кола Павлин, Борис Ценков п др.

Обущарска работилница държал майстор Стева 
Бамбур от Димитровград, а при него работили и обу
щарите Кола н Ванча Георгиеви от Мъзгош. Смилов-

макинстна
па

Васил Христов от село Смиловци 
изкарва стадото си на паша (1970 г.)

време докарваха отСтубел, Сърбина бара, Блато 
ска кола в напати - рабаджисваха хората, пълнеха леде- 
иицата п лятно време кръчмарите охлаждаха пиенето 
по кръчмите, когато още нямаше ток и хладилници.

Бомбонджии от Смиловци бяха Мита Изатовски и 
Кирил Чоролеип, които от захар нравеха бомбони,бом- 
бопени пръчки, гривни, петлета на клечки и др. за ра
дост на децата.

те г г Свирджии в селото бяха: Христо, Георги, Нацко и
чанинът Лука Спасенов обущар, работеше в обущар- ц дхристо|1„; Стоил, Веселин и Никнфор Изн- 
скатн кооперация 1 руд в Димитровград. (, СТко,Т„нко „ Кола Каменови; Спасен Динин,

Ьакалшща държал Сгоян Симеонов в къщата на Нти;о'Тод„ров,Бор„с Ценков и др.
Петър Симеонов. Частни кръчми Държали; Влатко 11с- ^ Симеонов бе грънчар, но се занимаваше и със
шев. Крумча Тодоров, Борис Ценков, Борис Попов и 1 Ш1 С1ШИСКИ кожи като плащаше на хората, а
Лека Величков, който притежавал и частна мандра. С|Р|{скпта мети|1а „родаааше па занаятчии от Пирот.
чкст^шГв“ж™'!1^:'Г^Гнр;;: конто правели ч-кш От^-щш.^грън^рше 
аегне Срета Георгиев, в игли за фъкане н рамки за гърнета,

‘ г, о върчви, шулета... и продължаваха в друго село.?.абре^нзнадче1атаидаахаТ=нотДГт-

карници в Пирот държат емиловчаннте Трайко Раков и 'ншград- които остапаха' докато нс ня гмГ
Ванко Велев, а Илия Троянов - в Белград Прочут град- ните котли' тспс"и- ™гани- казани и др' СЪДОИС сми' 
ннар от Смиловци е Влада Бешлнин.

В градините до долни и горни кладенец имаше три 
казаннцн: на Ризен Младенов, Сава Ангелов и на фа
милия Крушумлиини. В Смиловци винаги имаше леде- 
ннца - това бе изкопана в земята голяма дупка, в която 
слагаха ред слама, ред големи парчета лед, конто зимно

с вол-

татко
научил, работя си имота и съм доволен, имам всичко - 
ток, вода, машини, за до града тук е автомобилът”Юго”, 
сега и телефон ще приключа. Дъщеря ми се омъжи и 
имам две внучета - Боян и Симонида, сега и синът ми да 

само здраве да е” - весело разказва зе- 
Васил Христов и добавя: "Само коопер- 

ацията да изплаща редовно изкупения добитък и 
млякото, другото е добре!”

се ожени и 
меделецътловчани, па отиваха в друго село.

Майстори зидари от селото бяха Власта Миленков, 
Аско Величков, Цена Златков, Борис Стоин и др., а сега 
познат майстор зидар стана смиловският босилеград- 
чанин Илия Милев, преселник от Босилеград, който 
ремонтира старите, а зида и нови къщи (в момента на

- Следва -
Цветанка Андреева

знати са и карбонилни реакции, отличаващи се с по- 
тъмен цвят.

Овъглените житни зърна, които археолозите откри-

Отговор: Ех, колко добре щеше да бъде, ако консер
вите можеха да се ползват неограничено ! Много тъ
рговци мечтаят за вечни консерви, но природата си знае 
работата...

Защо се разваля храната? Първо, защото физиоло
гически остарява; второ - микробите я разяждат; трето, 
защото я деградират и собствените й ензими; четвърто 
- връхлитат я външни "бедствия” - замърсявания, ме
ханично деформиране, термични шокове, радиоктивна 
контаминация...; пето, подложна е на неензимно потъ
мняване. Чрез консервиране и опаковане можем да се 
справим с всички посочени фактори, освен последния - 
неензимното потъмняване.

Голяма и принципиална е разликата между ензим
ното (за което писахме миналия път) и неензимното 

_ _ ,, _ _ _ _ потъмняване. Горе-долу както между Вашия Драгоил и
шшшшебувляшине ). Миналата събсшш, отнесох Драгоман, въпреки че са съседни селища. Ензимното 
в Пищни йч>лна торба евишн деликатес шуневи потъмняване става бързо и може да се предотврати, а 
филета ом Турция. Инспекторите ми конфискуваха неензимното е мъчително бавно и практически неуни- 
нсинко. Казаха: ”Гоейожиие, тук с храна не се нрави щожимо!
търговия, а и консервите сасишри - минал им срошли Неензимното потъмняване е резултат на реакциите
за употреба. И шика, вместо печалба, без малко да между милиардите химични съединения, които влизат в 
спечеля глоба, и, не дои Боже, арест. Господин Асене, състава на органичната тъкан, което ще рече и на хра- 
защо консервите имаш ограничен срок за уГиниреба?^ Че ната; белтъчините, аминокиселините, органичните ки- 
нали са старилизирани, да им се не види пустата етер- селини, мазнините, въглехидратите, витамините, ензи- 
илизащш... _ _ мите, оцветителите и тн. При съприкосновение техните

Ако позволите, нлиш ощеедна, частна молба. Аз аКтивни групи реагират направо, без участието на ензи- 
редовно чеша БРАТСТВО. Можеше ли да устроите ми н дават нови съединения с кафяв и тъмен цвят. С 
срещи между мен и господин Еро-мъжагашО-ОШ Ужиие, времето тъмните вещества се натрупват, надделяват, 
деию се обади в миналия брои на вашия вестник и^ешо тъканите и храната изцяло потъмнява и 
му притъмняваш картофите и кръгозора. Той търси чернило? 
булка, аз търся жених - може би като се видим един друг 
и на двата да йрнтъмнее йред очите! Разбира се, пито 
ензимно, нишо неензимно...

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН ВИ 
ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (7)

ват в предисторически питоси, не са почернели от опо
жаряване - виновни са Майлардовите и карбонилните 
реакции. Египетските мумии, мумифицираните хора, 
жертвувани в чест на варварските богове от но- 
рдий
"снежен човек

С ПОТЪМНЯВАНЕТО 

ПО МАЙЛАРД НЯМА 

ШЕГА
ските торфища, неотдавна намерения в Алпите 

имат черни трупове, но не заради това, 
че са негри, а заради действието на неензимното потъ- 

"Черното злато” - нефтът, каменните въгли-мняване.
ща - са черни също благодарение на ензима на Майлард 
и дълготрайната карбонизация. Най-интересното е, че

Въпрос: Аз съм комеречалиешка ош Драгоил, Бъ
лгария. Млада, здрава, стройна, честна и трудолю
бива. Неомъжена. Търговски сделки сключвам но ”би-

при пържене, печене и горене на органични вещества 
също се получават сходни химични съединения. За по- 
вечето тях, както и за саждите, бензина и други подобни, 
е доказано, че са канцерогенни, т. е., че могат да предиз
викат ракови тумори.

Ето защо и най-ревностно стерилизираните консе
рви, отлично защитени от микроби, ензимно разваляне 
н замърсявания, след 1-2-3 години стават негодни за 
ядене. Оттук смисълът и предназначението на надписа 
върху опаковката: "Срок на употреба до...” Следова
телно, намерите ли в полето консерва с черно съдъ
ржание, да знаете - или е произведена през неоли- 
тикума, или е паднала от Марс след дълго пътуване!

А сега за молбата Ви за устройване на среща с ергена 
от Ужице... Вижте какво, нашата кантора (освен ония 
при храната) по начало не се занимава с друг вид за
тъмнения: лунни, слънчеви, психоемоционални... Дали 
във Вашия случай да отстъпи и направи изключение?

Протоколист: Сп. Кр.

кой да яде

Майлард пръв описал неензимно покафеняване при 
реакции на редуциращи захари с аминокиселини. По- В следващия брой: "Пепел ти на езика!"

СрГнАШЕНСКАТРАПЕЗАЩ
тройва с разбитото с киселото мялко яйце и се поръсва 
с настъргания кашкавал.

Месото се измива добре и се нарязва на парчета и 
заедно със ситно нарязания праз се задушава до оме- 
кване. След това се прибавят червеният пипер, до
матеното пюре, размито в студена вода, виното и лю
тивите пиперки. Ястието се посолява и се изсипва в 
тава, поръсва се с черен пипер и се пече във фурна, 
докато остане на мазнина.

ПЪЛНЕНИ ПИПЕРКИ СЪС 
ЗРЯЛ ФАСУЛ

Пиперки 800 г, зрял фасул 300 г, кромид лук 80 г, 
растително масло 80 мл, червен пипер 10 г, магданоз, 
джоджен и сол.

Фасулът се счуква и се сварява до полуомекване, 
о гцежда се и се смесва със ситно нарязаните лук, джо
джен и магданоз, червения пипер, мазнината и солта. 
Със сместа се напълват измитите и почистени от се
мето пиперки. Нареждат се в тавичка, заливат се с 
водата, в която е врял фасулът, и се пекат в умерена 
фурна.

СУПА ПО ГРАДИНАРСКИ
Моркови 80 г, целина 40 г, зелен фасул 80 г, зеле 150 

г, картофи 100 г, кромид лук 50 г, домати 80 г, червено 
цвекло 40 г, растително масло 40 мл, брашно 10 г, 
червен пипер 5 г, кисело мляко 100 г, яйца 1 бр., 
шкавал 80 г, сол.

Във вряща подсолена вода последователно се при
бавят нарязаните на кубчета моркови и целина, на
рязаното на ситно зеле, нарязаните на кубчета кар
тофи и нарязаният на дребно зелен фасул. Отделно се 
вари нарязаното на кубчета червено цвекло. Ситно

СЛАДКИШ с ВИШНИ
Брашно 220 г, прясно масло 100 г, яйца 4 бр., пудра 

захар 120 г, вишни 480 г (или плод от компот от вишни 
1 буркан), сироп от вишни 120 мл, лимон.

Жълтъците се разбиват на пяна с половината от 
захарта и настърганата кора на лимона. Отделно се 
разбиват на сняг белтъците и останалата захар. Смес
ват се и към тях се прибавят постепенно и при леко 
разбъркване брашното и разтопеното масло. Сместа 
се изсипва в тава, намазана с масло. Отгоре се наре
ждат оваляните в брашно вишни. Сладкишът се пече 
в умерена фурна. След като изстине, се нарязва и се

ка-

СВИНСКО С ПРАЗ - БОМ- 
БАРИнарязаният лук се задушава в мазнината и малко вода, 

разбърква се с брашното, червения пипер и настърган
ите домати и се изсипва във врящата супа. След това 
се прибавя червеното цвекло. Готовата супа

Свинско месо 800 г, праз лук 750 г, доматено пюре 
120 г, вино 250 мл, черен пипер 6 г, червен пипер 6 г, 
лютиви пиперки 3-4 бр.,

залива със сиропа от вишните.се зас-
сол.
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[ СПОРТ © СПОРТ НОВИНА ОТ ДИМИТРОВГРАДСКИЯ АТЛЕТИЧЕСКИ КЛУБ

БЪЛГАРСКИ АТЛЕТКИ В СЪСТАВА НА ” ЖЕЛЕЗНИЧАР”ЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ: СИНИША ДИМИТРОВ

Българската атлетка Мария Димитрова 
този атлетически сезон със сигурност ще се със
тезава за димитровградския атлетически клуб 

Железничар . Димитрова 
гария в две атлетически дисциплини - троен скок 
и дълъг скок. В тези дисциплини тя 
първото място на състоялото се неотдавна пър
венство на България в зала за жени.

Ръководството

ЗА ВСИЧКО ИМА ВРЕМЕ млада атлетка, която е много добре известна на 
димитровградските любители на спорта, през 
зи сезон ще носи фланелката на АК "Железни
чар”.

през
то-

В по-новата история на ФК 
"Балкански” доминира едно име 
. Синиша Димитров, 33-годишен 
футболист, който може да играе 

отбора. През 
последните две-три години той е 
един от най-добрите футболисти 
на "Балкански”.

Футболната си кариера за
почва още като пионер при Але
ксандър Петров, първия му учи
тел по футбол. От 1983/84 г. ста
ва титуляр и до ден-днешен е не
заменим за отбора играч. Завър
шил е полувисше училище по 
електроника и работи като ком- 
ерсиалист в общественото пред
приятие "Металац”. Семеен, ба
ща на две деца.

е шампионка на Бъл-
Да припомним на читателите, че Елеонора 

Милошева три пъти е завоювала първото място 
на традиционния атлетически митинг по скокове 
на височина, който се проведе в нашия град. Ней
ният най-добър резултат в тази дисциплина е 194

е спечелила

на всички места в
на димитровградския атлети

чески клуб в момента води преговори с още една 
известна българска атлетка. Става 
тничката в

сантиметра.
С тези две изявени български атлетки в своя 

състав АК "Железничар" през този сезон ще 
увеличи до голяма стенен амбициите си.

дума за учас- 
българския национален отбор по ат

летика Елеонора Милошева. По всичко изглежда, 
че преговорите ще приключат успешно и че тази Б. д.

”БАЛКАНСКИ”СЕ 
ПОДГОТВЯ УСИЛЕНО

Най-малката ” скиорка”

Футболистите на "Балкански” ежедневно трени
рат и играят приятелски мачове, за да могат под
готвени да посрещнат пролетната част на първен
ството. ВСиниша Димитров първия пролетен кръг димитровградският 
футболен отбор ще гостува на "Прогрес” в Пирот.

На един от най-важните си контролни мачове - с 
"Раднички” в Пирот - "Балкански” показа, че е добре 
подготвен отбор. Резултатът 0 : 0 говори всичко, но 
все пак трябва да се подчертае добрата физическа 
подготвеност на димитровградчани. Те напълно над- 
тичаха домакините си и създадоха много повече голо
ви положения.

* Г-н Димитров, как успяваш 
да постигнеш да завършиш вси
чко и навсякъде?

- С големи усилия успявам да 
изпълня всичките си задълже
ния на работа, у дома и всекид
невно да тренирам. Но когато 
човек обича нещо, може да на- най-висшнят ранг, в който сте се

това често се случва на турни
рите по малък футбол да бъда и 
голгетер. за което съм печелил 
и награди.

* ” Балкански” сега се състе
зава в Сръбска дивизия, а това е

Все пак става дума за контролни мачове, а най- 
важното ще се случва от 28 февруари нататък: тогава 
ще започне пролетната част на първенството и съще
временно ще стартира димитровградската операция 
"за оставане в Сръбска дивизия”.

На 15 февруари (неделя) "Балкански” игра още 
един контролен мач - този път с отбора на "Желез
ничар” в Ниш. Макар че загубиха мача с2:3 (голмай
стори от "Балкански” бяха Живкович и Цветкович), 
димитровградчани отново се представиха с добра 
игра и показаха, че са се подготвили добре за пролет
ния футболен сезон.

мери време и начин, за да го осъ- състезавали, 
ществи. "Че какво от това ако имам биберон в устата! 

Той изобщо не ми пречи ей сега да се спусна със 
шейната, само мама да я освободи” - като че ли 
казва най-малката, но твърде сериозна любител- 
ка на снежните спортове, дошла на откриването 
на ски-лифта, тригодишната Ирина Матова от 
Димитровград. За съжаление, снегът вече се 
стопи и за нея и всички останали, които обичат

- Това поколение футболис
ти донесе най-големия успех за 
димитровградския футбол. Но в 
лигата влязохме недостатъчно 
подготвени и със слаб състав. 
Работите все пак си идват на мяс-

* Цялата ти кариера е свър
зана с ” Балкански”!

- Да, още от пионерските ми 
дни съм член на този отбор и 
наскоро тук трябва да завърши 
и кариерата ми. Като студент в 
Ниш бях поканен да играя за 
"Палилулац”, но не ми се напус
каше "първата любов" - "Бал
кански”.

то и аз се надявам, че ще останем 
и занапред в тази дивизия. Защо- 
то с идването на Любомир Велк- 
ович за треньор отборът получи 
нова физиономия, станахме по- 
професионални към задължени-

* Кое място в отбора най- ята си. 
много ти отговаря?

- Това е мястото, което пос
тоянно заемам през последните 
две години - главен организатор 
на играта. Тук най-много мога да 
допринеса за играта на отбора.

* Често пъти успяваш да вка
раш и еврогол...

- Да, имам силен и точен удар ници, така че възприемам награ- 
- особено с десния крак - и често дата и като награда за целия от- 
се решавам да изпитам силата на бор. 
този удар. Когато вкарам гол, 
това е истинско удоволствие, за-

тези спортове това бе първото и последно за тази 
зима "пързаляне”.

А. т.
Д. С.

ършва ЕДНА 
т на нашата

На 8 На 7 март 1998 годи 
ГОДИНА от трагичн 
мила и вечно непр 
съпруга, майка и снаха

БИЛЯНА АНТОВА 
от Димитровград

Времето минава, но никога няма да заличи 
спомените ни за твоя мил лик.
По този тъжен повод на 22 февруар 
ще дадем панихида на Димитровград 
гробища. Каним близки и познати ) 
придружат.
Вечно скръбящи: съпруг Стевчо, дъщери
Ирена и Ана, майка Милена, баща Асен, 1ЖНТО”",,ГН'.... ..... .
сестра Ружа, баба Йосифка, свекърва Радка и свекър Чедомир

на се нав 
ата см 

ежа
ър
ПИ1ма дъщеря,* Добрата игра ти донесе и 

заслужено признание. Официал
но си спортист N22 в общината за 
1997 г.

Щ-Щ
- м

- Радвам се на това призна
ние, но сигурно до него нямаше и т. г. 

,ските 
да ни

да стигна, ако нямах помощта на 
всички от отбора и други сътруд-

д. с.

ЛЮБЕН СТОЙНЕВ 
(1956-1998)

от село Горна Лисина
че Те имахме, а неу- 
Те загубихме. Нека 

(НИЯ Ти покой

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 23 февруари 1998 г. се навършават три 
години от смъртта 
прежалим съпруг, бСКИ-ЛИФТЪТ ЗАПОЧНА И 

ОФИЦИАЛНО ДА РАБОТИ
на нашия мил и никога
аща и дядо

Горди сме, 
тешими, че 
тишината на веч 
не се нарушава от нашата без
крайна тъга. Поклон пред све
тлата Ти памет!
На 8 март т. г. в 10 часа ще 
дадем панихида на гробищата 
в Г? Лисина.
Вечно скърбящи: майка Стан
ка, баща Драган, съпруга Сла- 
вица, дъщеря Габриела, братя 
Димитър и Ивайло, шуреи 
Стойне, Иван и Димитър, тъща 
Верка, тъст Владимир и други 
роднини.

ИЛИЯ СТОЕВ 
от Димитровград

Скръбящи: съпруга Райна, дъщери 
и Смиля, зет Михаил и внуци Алек< 

ладан, Мая и Саша.

Живка
сандър,и

С голяма болка в сърцата и дълбока тъга 
душата съобщаваме на роднини и при

ятели, че на 21 януари 1998 година 
ненадейно почина на 70-годишна възраст 
нашата мила и непрежалима

КОСТАДИНКА В. АНГЕЛОВА 
от Долна Лисина

На 1 март 1998 година (неделя) в 10 часа 
ще дадем 40-дневна панихида на долно- 
лисинските гробища. Каним всички родни
ни, съседи и приятели да присъстват на 
панихидата.
Опечалени: син Славко, дъщери Мир
Павлина, снаха Светлана, зетьове А ___________
Раде, внуци Бранислав, Сима, Перица,
Игор, Александра и Суза и правнуци Кристиян и Санела.

в
.

' 'На 23 февруари 1998 година 
се навършват ДВЕ ТЪЖНИ 
ГОДИНИ от смъртта на нашия 
мил съпруг, баща и брат

янаи 
сен и

Перица Денков пресича лентата

Официално и тържествено на 12 февруари 1998 година бе пус- 
нат в експлоатация ски-лифтът на Гърбине кошари. < Р 
вото, което бе организирано от соколското дружество, присъстваха 
изненадващо много и скиори, и "обикне,.синьора, а лентата белне 
прерязана от най-стария и момента соколец в Димитре р< 
рица Денков. Най-',„палените скиори веднага след това побързах. 
Да използват малкото време до падането на мрака и топящия се сняг 
за спускане по ски-пистата. Останалите предпочетоха греянаш 
ракия и червеното вино.

Ски-лифтът е построен ма около 700 метра надморска 
Има дължина 250 метра и може да се използва от 250 скиора за един 
'•ас. Изграден е благодарение на ентусиазма 
олското дружество и многоброЙни спонсори 
и частни лица.

СКРЪБНА ВЕСТ
На 2 февруари 1998 година, след дълго и 
тежко боледуване, почина нашата скъпа и 
непрежалима съпруга, майка, свекърва и 
бабаЛЮБОМИР ПЕТРОВ 

от село Желюша
На този дата ще посетим 
вечния му дом на гробищата в 
Желюша и ще положим цветя. 
Поклон пред светлата му 
памет!

Опечалени: съпруга Десанка, 
дъщери Цветанка и Зор: 
стра Цветанка и брат Ц

ВАСИЛКА СТАМЕНОВА 
учителка в пенсия

Благодарим й за безмерната обич към всички 
нас.
Благодарим на всички, които дойдоха да 
изпратим заедно скъпата ни покойница до 
вечния й дом на новите гробища в Пожаревац, както и на ония, които 
с телеграми и по телефина изказаха съболезнованията си.
Нейните най-мили: съпруг Благой, син Драголюб, снаха Зорица и 
внучки Катерина и Мария ______________________

на членовете на сок- 
от общината - фирми ица, се- 

ветко.
А. Т.

ОШщЩц 20 ФЕВРУАРИ 1998 г.



сатиРа * забава

ЗСарикагш^рти е кран Никола ДЕНКОВ

ЛИВТ И ЗАРЕЗОЯ
I» Кико наближи Тривун Зарезоя, тека Санда Мишин вати 

да ме облати: "Мянчо, туя годин че ми дойдеш на Зарезою. 
Све найдеш нещо да измърдаш, а мене ми йе^баш кьев да 
видиш кво съм лозйе напраил, па и да удариш йедън рабуш 
да виде младите дека старите не смо само за уз кавтор с 
веси ик у рукье".

Я истина сваку годин си наидем некикъв отод, оти право 
да си кажем, лозйето му йе у йедну падинку на Козарицу, 

до туя падинку требе съглам да се оди, па и путат му 
нейе баш за оденье, требе добре да

ДХ

1 с
Ш '

«ФадГд
ама

се изпотиш.«Ш Немаше кико - пристадо.
Е, баш преди Тривуна унукат ме сгагци, вати за руку и

]+М попе:
"Дедо, ют1>е че пущаю пързалькьуту на Гърбине кошаре - 

знайеш да знайеш!"
"Дете, стар съм я за пързалькье, а у наше време нийе 

децата сами си идеомо, никой не ни йе водил! .
"Ама дедо, това нейе теквая пързалькьа. Иутре че пугцаю 

ливтат, че буде кико събор!"
"Къв ливт па съга. Я колко знам ливтове има само по 

високьете иже по градшцата?"
"Има и по планинете, нали че идемоГ"
"Па че идемо!" - съгласи се я однемай куде.
И истина чудо за приказ!Некикъв мотор горе бръмчи, а

Само се ватиш за

I, че ме водиш кико
I

,1; I

"*=**?• Тойаго НЯНАЧ Паркж .. л с гто&еихо
у/и а с тто РАЪУМУА ТТРОГРАМА
~ щеше да. вт>Ц.е е^ии(ствеи)

____|1

железна южетия иду нагоре-надоле. 
южето и оно те изтеглъи чак до върат. А после нанадоле

на скьийе. Кой кво сиМоля, без докачение ДНЕШНОТО
ВРЕМЕ

може да се свезеш или на сане, или 
има. Нали йе нанадольно, а из нанадльнище све се валя.

Гледам я това йуже и си мислим: каква благословия! Защо 
по йедно текова юже несу турили и у наше село, та старцитеПРЕДСТАВЯНЕ Много отдавна, в област непозната, 

в някакво диво Племе, 
с хитрост успяла жената 
пялата власт да вземе 
и родила - Матриархаша.

С акъл или с нещо друго, 
с нежност, а може би и грубо, 
мъжът взел властта от жената 
и найравил - Патриархата.

Сегашните хора с живота се гаврят: 
жена с жена, мъж с мъж!?
Такива сватби ежедневно се Правят 
По света, нашир и надлъж.

С кого сега да разговарям, 
Притиснат от това бреме?
Затуй за кум конкурс отваряли 
дайте име на днешното време!

да се не търкаляю кико топкье, ама да си стигну до 
кошарете налъс. Тъгай и не би напиняли да слазе у град, 
ама би си чували овце по планинете!

Изкачимо се с унукатога три-четри пути, детето се на- 
пързаля добре и вечерту заспа кико ягнье.

Мене ме ногье приболкую, ама ютре йе Зарезоя, а я обегца 
на Санду да идем до лозйето и я си лего и съм заспал кико 
заклан. Сабале бабата ме разбута и рече: "Айде, вачай 
баират!". Я некико изпъпли до Сандиното лозйе. Гледам и 
младиня тука, кико йучера на Гърбине кошаре, ама съга 
припкаю уз нанагорньището и нищо не им смита Е, може 
снагу да им даваю и шишетията винце що заболи запояс, 
па мине-немине, а они гьи целиваю.

Вати се свечеруйе и нийе тека кьевлийе с бай Санду си 
пойдомо. Идемо тека, а нещо ни бута одзад, та попри- 
търчуйемо.

"По-полъка, бай Сандо, издаваю ме свивците, йутре нема 
да могу да мърднем от место!"

Бай Санда зину да ми отговори нещо, кига из йедън гьрм 
избауча нещо, та се я укопа Бай Санда занеме.

"Мечка!" - йедва продума я.
"Ма киква ти мечка у Козарицу! - рече он. - Некой се кози!"
Придомо и има кво да видимо: йедън момчурляк забил 

главу у габракат и рове ли, рове.
"Пресиеало йе! - рече бай Санда - Ама че се опраи само 

да стигне до Аюлю.
По-надоле, на йедну ливадку троица се испотъркаляли, да 

ме прости Бог, кико заклане свинье.
"А тия?" - гледам къмто бай Санду.
"И тия!".
"Бре, ко ли че си стигну дома?"
"Кико сваку годин! Че одлежу, па кига им се поизбистри, 

че найду путат!" - усмину се бай Санда.
"Знайеш ли, бай Сандо, кво ми дооди у главу?"
"Кой може да знайе кво све на човека че падне напамет!"
"Ючера с унукатога беомо на Гърбине кошаре. Там на- 

праили некикво юже, само се ватиш и оно те изтеглъи 
нагоре. Па си мислим защо дънъска несу га пренели у 
Козарицу, та младинята съга да не се мучи да тражи путища. 
Може само да се закаче и оно че гьи снесе на Строшену 
чешму".

В новооткритите помещения на Сдружени
ето на гражданите от българското малцинство 
Културно информационен център "Цариброд” 
в Димитровград известният художник Слобо- 
дан Сотиров се представи с прекрасни картини.

По същото време в двора на родната му 
къща в Димитровград е хвърлен куп БОКЛУК, 
събран в найлонови чували.

- Всеки се представя с това, което има! - 
коментира художникът, досещайки се чии са 
"боклучените картини” в неговия двор.

КОРЕКЦИЯ
Напоследък един димитровградски журнал

ист пише с дървен молив с гумичка.
- Да мога бързо да се коригирам, обяснява

той. Иван Царибродски
А. Т.
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