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щастие, сем5ГОДИНА XI- * БРОЙ 1704/05 * 4 СЕПТЕМВРИ 1998 г.* ЦЕНА 1 ДИНАР Иш
ПЪРВАТА КОЛОНКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СКУПЩИНАТА НА СЪРБИЯ В КОСОВО ПОЛЕ И ПРИЩИНА:

КЛЕЧКА
българския тълковен 

речник думата клечка 
(същ. ж.р.) 

колко значения.Първо, къс 
от пръчка, дръвце, треска, 
като се привежда следния 
пример: Събрахме храсти и 
клечки за огъня. Второ - из
дялано и обикновено заос
трено късче дърво за ня
каква
обуща, кибритена клечка, 
клечка за зъби и иронич
ното: важен човек - голяма 
клечка. В Босилеградски 
край думата клечка има 
още едно значение: похват 
в борба свободен стил, ко- 
гато се спъва съперника, 
за да се повали на земята: 
Тури му клечка и го обърна!

Тази невинна, славян
ска по произхода си дума, 
през последните дни на
шумя до невероятни маща
би и несъмнено ще стане

в • От името на президента Слободан Мнлошевич председателят на Косово и Метохия и да се използват за благоденствието на всички. 
Парламента на Сърбия Драган Томнч откри новата сграда на Осма Най-важните цели на нашата политика бяха и си остават развити- 
сръбска гимназия ” Свети Сава” в гр. Косово поле • Най-важните ето* стабилността и защитата на териториалната цялост и 
цели на нашата политика бяха и занапред си остават развитие Държавния суверенитет. Създавайки условия да се живее спокойно,
“ГГ " ПОЛИТИЧеСКа С1“6ГНОСТ " °"™ На ™....... " съпротивлението срещу сепаратизма, н^двуалислено пока^ваме, че

р рпалната цялост Ако желаят добро на своя народ, никой и нищо няма да може да ни разколебае в тази политика, 
водачите на албанските партии трябва да прекратят агонията му и Сърбия показа, че е способна да се справи с всички облици 
да седнат край масата за преговори • Апел към всички сръбски посягания срещу териториалната й цялост, суверенитет, сигурност, 
граждани от албанската националност, които насилствено били и имуществото на всички нейни граждани. Водачите на албанските 
мобилизирани в терористките банди да отхвърлят оръжието и като партии трябва непременно да прекратят агонията на сънарод- 
цивили да се завърнат в семействата си в свойте села и да продължат ниците си’ Д°колкото наистина им желаят доброто и да седнат край 
мирен живот масата за преговори с представителите на Правителството на

р Сърбия. Само така с политически средства и откровен диалог ще
могат да бъдат решени всички въпроси във връзка с функциони
рането на автономията, ползването на правата отстрана на всички, 
които живеят в Космет. Няма друг път за решаване на проблема. 
Само така ще може да се запазят мирът, животите и имуществото 
на гражданите и политическата стабилност не само в Сърбия и 

• >.< Югославия, но и в региона - което също трябва да е в полза на 
Х.1 всички.

има ня-

Клечки зацел:

р

Онези, които желат да помогнат за решаването на кризата - 
съседните и другите страни в региона, великите сили и международ
ните организации, които са под тяхна егида - трябва да се откажат 
от заканите си с оръжие, насърчаването на тероризма, трябва да се 
откажат от политиката на двойните стандарти, да отменят всички 
полшгшчески, икономически и дипломатически бариери и да под
помогнат всички видове сътрудничество, взаимно свързване, ук
репването на добрите съседски и приятелски връзки и разбирател
ството между народите и държавите на Балканите, доколкото не 
желаят на станат съучастници на терористите.

Ние правим ясна разлика между сепаратистите, закърмени с 
нереалните идеи за Велика Албания и с омраза към всеки, който не 
споделя техните илюзии, дори и сред сънародниците си. Затова 
апелирам към всички граждани на Сърбия от албанската национ
алност, които насилствено са мобилизирани в теротостическите

символ на ловампиряване- 
то на едно зло, за което се 
вярваше, че е потънало 
дълбоко в тъмните глъбини 
на историята на мракобе
сието. За варницата - кре- 
маторий в това село в 
Косово и Метохия ще да е 
трябвало много повече 
клечки, за да бъдат изго
рени, както си признаха за
ловените терористи, не са
мо измъчените и разстре
ляни преди това цивилни 
заложници, деца и жени, но 
и живи хора. Само защото 
били сърби. Какви ли 
“клечки“ са били шефовете 
на шиптарските терористи, 
на които е хру 
"изобретение“!?!

Но "Всяко зло за до
бро!"- казва древнохристи- 
янската мъдрост. Ще ни се 
да повярваме в тази мъд
рост. Защото струва ни се, 
че със злодеянието си в 
село Клечка, шиптарските 
терористи сами на себе си 
— "турили такава кле
чка", благодарение на ко
ято толкова силно пльос
наха на земята, че едва ли 
някога ще могат да заста- 

ката. По същото

Момент от откриването

имет^о^^пр^зидента1 С^обод^н Мчшсшшвич^на^септември п гр! банди да отхвърлят оръжието и като цивилни граждани да се

бе.™ ншшлото на новата учебна година, освен голям брой домовете си да се върнат, а държавата ще гарантира сигурността
републиканския пар- им, каза Драган юмнч.в съюзния играждани присъстваха депутати _____________________________________________

ламент, министри в Правителството на Сърбия и представители на
обществено-политическия и културния живот в Косово и Метохия. НдрЕдБд Нд ПРЕЗИДЕНТА НА СР ЮГОСЛАВИЯ 

Събралите се граждани дадоха пълна подкрепа на опазването 
на териториалната цялост на Сърбия и Югославия.

държавния химн, приветствайки 
президента Милошевич, Томич каза: 

които останаха след нас, на тези простори 
опасявахме от рушене. Изпра-

ПОХВАЛА ЗА 

ПРИЩИНСКИЯ 

КОРПУС НА ВЮ

След интонирането на 
от името намнало това присъстващите

- През месеците,
много се говореше за рушения и се
вена пред невиждан през последните няколко десе тилетия в Европа 
тепопи-л.м. Република Сърбия покача, че е способна не само ефи- 
касно да осуети всеки вид тероризъм, но и при такива условия да се 
оачвива и да се г рижи ча всички свои граждани, особено ча по
драстващите. Впрочем, всички наши усилия целят па младите да 
оставим по-добър свят. • Слободан Милошевич отдаде високо признание на войниците и

След миналогодишното посещение па президента Слободан К(,М1||1Д|1р11тс зи голямата им смелост, жсртвоготовност, патриоти- 
Милошсвич положихме основния камък па бъдеицгга гнмп!1зия , с ьл1|111ис „ п„сок професионализъм, проявени в борбата срещу
уважавайки неговата воля младежта п осорк ■ ; бандитско-тсрорнсп.....нтс групи в зоната на държавната граница

" —Л“ТС " МУП “ СЪР6ИЯ » УС"е-
си лч ржава Нека ми бъде позволено да ви припомня, че Косово „,„ото неутрализиране на действията на екстремните терористи- 
поле е място, което с векове е залегнало в колективната пи памет........ ,, банди в Косово и Метохия
и от къдсто штвоимс пре- Президентът на Съюзна република Югославия Слободан Ми-
единството и Рав1 гимнчзи ститс и" шеподавателите в Косово лошевнч издаде НАРЕДБА, с коя чо се похвалват комендантствата 
давам това училище на гимназистите препод н еди1|нц|1тс на Прищинския корпус на Войската на Югославия за
полв- „птйшггп па я построим 1Р рекорден срок и в успешната защита на територията на Съюзна република Югосла-Гочовиостта и способността да ямк,ро им в Р ^ | |ш'исти||а *ия крпй грп1шцаТа с Република Албания.
най-трудни условия КР“С'|ЯГС ' и Необходимостта със знания Президентът на Републиката високо оцени активността на вой-
с лице сме обърна!и кч.м бвд 1 , „риродпи ресурси в циците и командирите,тяхната смелост, жсртвоготовност. патри-

активичират огромнию сгопаискч I Р У\ от„,шо съзнание и професионализъм при осуетяването на дей
ствията на бандитско-терористичните групи в зоната на държа
вната граница.

Презнденчч.т Милошевич същевременно 
ли че в Министерството па вътрешнете работи на Сч.рбня за проя
вената смелост, патриотизч.м, жертвогочовност и професионали
зъм в борбата срещу екстремните терористични банди на терито
рията на Косово и Метохия и при създаването на условия за нор
мален живот и работа па всички граждани в тази част на нашата 

„-„съобщи Военният кабинет па президента ни Съюзна репуо- 
Югослаиия.

са

нат на кра
време те "туриха клечка и
пред върлите си белосвет- 
ски опекуни, които зана
пред трудно ще могат да си 
затварят очите пред исти
ната, че бандите от т.нар. 
АОК не са никакви борци за 
национални права, а най- 
долен вид терористи, които 
не избират средства и ме- 
тоди за разплата с обикно
вените хорица,чиято вина, 
според тях, е само защото 
са сърби, или защото не 
споделят техните възгле

да се

Председателят на Народната скупщина на Сърбия Драган 1 о-
мич посети Щаба ня МВР п Прищина, където се запозна със 
сигурносгиатя обстановка в тази част на републиката. Конста
тирано беше, че личният състан на МВР и и« ю|на границата, 
всички свои задължения зя разбиване на албанските сенарн- 
тистячески банди! изпълнява отговорно, внсокопрофссиои- 
даж, и доблести.. в полза на мяра за асички граждани, които 
живеят в Косово и Метохия.

похвали и служитс-

страпа
ликару\.

В. Богове



ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ПРИЕ СПЕЦИАЛНИЯ АМЕРИКАНСКИ ПРАТЕНИК 
ЗА СРЮ

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ
ПРИКЛЮЧИ 

ПОСЕЩЕНИЕТО НА 
ПЪЕТЪР СТОЯНОВ в 

МОСКВА

ЗА РАВНОПРАВИЕ НА ВСИЧКИ 

ГРАЖДАНИ И НАЦИОНАЛНИ 

ОБЩНОСТИ В КОСМЕТ
Неделният немит отделя внимание на приключилото посещение 

президента Петър Стоянов в Москва. Акцентира се върху пости
гането на съвместно съгласие по решаването на два важни про
блема - митата за българските стоки и изплащането на руския дълг, 
като част от него е в резервни части за военната ни авиация.

"България и Русия разчупиха леда” - такова е обобщаващото 
загалавис па националния информационен всекидневник "Нови- 
нар”. "Беше забелязано ог Русия, че сме загърбили предразсъ
дъците, политическата истерия и перченето”, цитира 
Стоянов частният вестник 'Дневен труд • 24 часа 1 

"Стоянов отчете историческо посещение .

• Слободии Милошспич и посланикът Кристофър Хил оцениха, че чие по-скоро трябпа да започне диалог 
между дз.ржашюто делегация н представителите по политическите партии ни посметените илбопци • Да
продължи обединяването на усилията при оказването ни   омощ • Гражданите па СРЮ очакват

II Косово и Мстохия

1Ш

да бъдат подссченн корените на тероризма
Президентът на Републиката Слободии Мило- мощ чрез сътрудничество и координация между 

И1СВ11Ч прие вън вторник специалния американски държавните органи п представителите па Между- 
пратеннк за СР Югославия н посланик на САЩ в народння червен крз.ст и Висшия комисариат на 
Македония Крнстофър Хил. Събеседниците оце- ООН за бежанци.
пиха, че час по-скоро трябва да започне диалог Гражданите па СРЮ очакват да бъдат нод- 
между държавната делегация п предстапнтелнте сечени корените на тероризма п Косово и Мето- 
на политическите партии на косметските албан- хия, а международната общност казегорично да 
ци, в кой то да участват и представители на всички осъди действията па терористичните банди, от чи- 
нацноналнн общности в Косово и Мстохия. По ито престъпления, особено от употребата на кре- 
тозн начин трябва да се постигне споразумение, мнторнумп - най-спирспия метод за уни|цожаиа- 
въз основа на което бн било възможно да сс из- пето на хора, който е използван аз,и Втората снс- 
градн определена степен на самоуправление, по- топна война - е ужасен всеки гражданин. Осъдага 
дразбиращо равноправие на всички граждани и трябва да б ъде последвана от прекратяване на 
национални общности в Косово и Мстохия. Съо- всички видове помощ, която терористите нолу- 
бразявайкн се с необходимостта от взаимно разби- чанатот чужбина, изтъкнато е н разговора, 
рателство и толерантност, участниците в диалога 
- както държавната делегация, така и предста
вителите на всички етнически общности в Косово

президента
коментира в

заглавие:
Обща констатация на печата е, че този път руската страна не е 

поставила въпроса за кандидатстването на Бз.лгария в НАТО. Вън- 
,мийте министри на България и Русия са разисквали двустранните 
отношения и кризата в Косово, посочва Демокрация .

ТРИ
МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНИ 

ДОКУМЕНТА МЕЖДУ 
БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ

I Републиканският министър за човешките и 
; правата па националните малцинства в 

и Метохия - трябва да изкажат готовност за анал- - Сърбия Иван Седлак прие в сряда българ- 
изиране на постигнатото споразумение например : „осланик в Югославия г-н Ивайло Три-
след период от 3 - 5 години, и да подобрят онези 
негови разпоредби, за които постигнат взаимно ■ фонов. Двустранно беше константирано, че 

I са налице всички конституционни, законни и 
; други предпоставки българското национал- 
" ното малцинство в Сърбия да ползва всички 
: национални и граждански права. Задачата на

Три междуправителствени документа между България и Русия 
Програма за културно и научно сътрудничество, Споразумение за 

сътрудничество по опазване на околната среда и Споразумение за 
сътрудничество в борбата с транеграничната престъпност - бяха 
подписани днес в присъствието на президента Петър Стоянов и 
министър-председателя Виктор Черномирдин. По време на 
срещата между двамата е бил поставен въпросът за 
България в преференциалната митническа система на Русия. 
Според Виктор Черномирдин руската страна не е против митата и 
руското правителство веднага ще придвижи този въпрос до руската 
Дума. Малко преди това Петър Стоянов получи уверение от пред
седателя на руската Дума Генадий Селезньов, че ако руското 
правителство предложи това решение, Думата ще го подкрепи. 
Виктор Черномирдин изрази своето задоволство от решаването на 
проблема с транзитирането и доставката на руски природен газ, 
"макар че някои хора и у нас, и у вас 
политическа изгода от този проблем”, заяви той. Руският премиер 
изрази желанието си да покани българския министър-председател 
Иван Костов на работно или официално посещение в Русия.

съгласие.
В разговора е засегнато и решаването на ху

манитарните проблеми в покрайнината, за което : 
държавата полага големи усилия. Констатирано [ 
е, че е необходимо да продължи обединяването на : КИЦ в Димитровград е да тачи културпите 
активностите при оказването на хуманитарна по- ■ традиции иа българите в Югославия.

I... ............................ ........................................................
включване на

едемте югославски баскетболисти, които 
защитаваха спортната чест на Югославия, 
печелейки призови места на европейскитеСдравият разум трудно може да възприеме 

онова, което бе разкрито в село Клечка в 
Косово и Метохия. Ужасяващото злодейст- 

во на албанските терористи и сепаратисти със и световни първенства,както и селекционерът на 
зловещата си реалност изтласка всичко друго, националния ни отбор Душан Ивкович и генерал- 
което се случва в южната сръбска покрайнина, ният секретар на Международната федерация по 
Върху 22-та сръбски мъченици, сред които и жени баскетбол Борислав Станкович бяха
и деца, фактически трикратно е била извършена провъзгласени за посланици на добрата воля и

получиха дипломатически паспорти. С показа-

3
се опитаха да извлекат

екзекуция - най-напред са били измъчвани сви
репо, след това разстреляни и на края изгорени ното на терена, със сговорността си и цялото си 
във варницата-крематориум. За да заличат сле
дите на злодеянието си, терористите приложили тойно родината в чужбина.
нацистки методи на ликвидация, за които се Най-сетне получихме посланици, на които 
вярваше, че никога повече няма да се повторят знаем пълните имена, знаем дори и как изглеж- 
в цивилизованото човечество в навечерието на дат и, което е най-важното, знаем какво са на

правили за родината ни.
Някак си по същото време пристиг
наха и нови информации за успеха 

на югославските млади спорти
сти. Юношеският национален от- 

^ бор по водна топка стана евро- 
А пейски шампион, а на европей-
В окото първенство младите ни
Н хандбалисти окичиха гърдите
■ си със сребърен медал. Ако се
Ш има предвид и споменатият ве-
V че успех на баскетболистите, 

става ясно че, колективните 
спортове у нас имат блестящо бъ

деще. Все пак най-много радва фак
тът, че във всички разговори с журналис

тите младите спортисти особено подчертават ко- 
лективизма и разбирателството си в играта. 
Очевидно нашите политици имат какво да научат 
от тези млади хора.

основните и средни училища в Сърбия 
започна новата учебна година. Така по най- 
добрия начин се премахнаха съмненията за 

това дали учениците навреме ще тръгнат на учи
лище, т.е ще стачкуват ли просветните работ
ници. Самостоятелните синдикати се договориха 
с Правителството за новата цена на труда и 
другите условия за повишаване на стандарта на 
учителите. И в Косово и Метохия учениците 
започнаха нормално обучението си. Разбира се, 
това се отнася за децата от сръбска национал
ност, защото албанските деца в Космет си имат 
някакви свои, алтернативни и частни училища и 
ги посещават под въздействие на техните ро
дители, в чиито глави все още се мотае илююз- 
ията за някаква си независимост.

поведение те показаха как се представя дос-

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ЧИТАЛНИ В 
РЕГИОНАЛНИТЕ 

ДИРЕКЦИИ

третото хилядолетие.
Това ужасно злодеяние потресе и 

огорчи всички нас и беше остро осъ
дено от всички релевантни инсти
туции и политически фактори в 
страната. За съжаление, зара
ди медийните манипулации, 
които често се изравняват със 
самите злодеяния, световната |
общественост все още не е за- \
позната обстойно и обективно с

Читални в регионалните дирекции на вътрешните работи ще улесняват 
гражданите от провинцията, които искат да се запознаят с документи 
на бившата Държавна сигурност

Читални, в които заинтересованите граждани ще могат да се 
запознаят с материалите по Закона за достъп до документите на 
бившата Държавна сигурност (ЗДДБДС) ще бъдат открити по 
разпореждане на Богомил Бонев, председател на Комисията по 
ЗДДБДС. Читалните ще се намират в регионалните дирекции на 
вътрешните работи и ще функционират от 1 септември т.г. Така се 
улесняват гражданите от провинцията, на които няма да се налага 
да пътуват до централната приемна в столицата. Гражданите, по
дали молба до Комисията по ЗДДБДС, ще бъдат уведомени кога 
могат да се запознаят с документите. Богомил Бонев е утвърдил и 
правилник за работата на читалните. В читалните на регионалните 
дирекции на вътрешните работи гражданите или техните наслед
ници могат да се запознаят само с мнкорфилмирани оперативни 
архивни дела и с архивни съдебни и следствени дела.

мащабите на престъплението в 
Клечка. Онези, които навремето 
се погрижиха да инструктират шип- 
тарските терористи и които им помог- 
наха да се въоръжат, сега първи застана
ха зад настояванията да бъде омаловажен и 
премълчан геноцидът. Германските медии, които 
избързаха да пласират лъжата за мнимите ма
сови гробници недалеч от Ораховац, сега говорят 
само за съмнения, че е имало масово злодеяние 
и настояват за международна комисия, която да 
проучи и едното, и другото място!? Агенция 
"Ройтерс“ направи снимка за мнимото бомбарди
ране на колона шиптарски бежанци. При това 
един "свидетел” посочи малка вдълбнатина в 
земята, каквато може да направи една средно 
голяма ябълка, когато падне от клона, както и 
скелет от автомобил без гуми и седалки, който 
уж бил опожарен по време на "бобмарди- 
ровката". Пределно ясно е, че отделни информа
ционни къщи и институции на Запад продължават 
с политиката си на двойните аршини. Да не дава 
Господ един ден албанските терористи, 
сега толкова упорито защитават, да “заиграят и 
пред техните врати", както това направи няко
гашният американски "ученик" - терористът Бин 
Ладен.

В
БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ОТИВА КЪМ

ОБЕДИНИТЕЛЕН 
ЦЪРКОВНО-НАРОДЕН СЪБОР

които
Църквата ни отива към обединителен църковно-народен събор 

на 20 октомври, въпреки упорството на Максим, се твърди в комен
тарен материал на Труд”. Вече 9 години върховният ръководен 
орган на БПЦ се лута и оплита в собствените си интриги, не
способен да реагира адекватно на социалните и духовните потреб
ности на нацията, пише авторът на коментара.

Всекидневниците ”Новинар” и”Стандарт” съобщават за писмо 
на главния секретар на Светия синод на Българската православна 
църква митрополит Геласий до Вселенския патриарх Вартоломе» • 
В него Геласий предложил среща на всички православни църковн» 
глави да решава въпроса за църквата в Македония.

Охридската архиепископия е създадена като българската, к 
ментира "Новинар”, и БПЦ няма да подкрепи искането на Скош 
за самостоятелна църква. _

Тези дни започна и вторият срок за кандидат
стване във висшите учебни заведения в 
Сърбия. Във факултетите в нашата Репуб

лика има 8830 вакантни места, предимно в те
хническите. В Нишкия университет има 850 сво
бодни места, така че завършилите средно обра
зование имат още един шанс да станат студенти. 
От днес започват приемните изпити, а резулта
тите ще бъдат известни на 10 септември. Успех! 
Стиска ви палци

гославският президент Слободан Ми- 
лошевич отдаде заслуженото признание 
на личния състав на Югославска войска 

в Прищинския корпус и на Министерството на 
вътрешните работи, ангажирани в Косово и Ме
тохия. Казваме заслужено, защото те при изклю
чително трудни условия защитават суверенитета 
и териториалната цялост на Съюзна република 
Югославия,

ю
Момир Тодоров
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ДРУГИ ПИШАТ
ПОСЛЕДНАТА ДУМА Е НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

БЪЛГАРИТЕ СА ЗА НАТО, НО 

111>О ПШ НАМЕСА В КОСОВО
ПАЗЕТЕ

МИНИСТРИТЕ ОТ 

СЛЪНЦЕРумънският 
Василе премиер Раду 

заяви принципната си го
товност да предостави румънска 
територия за военни бази 
НАТО при военна 
в Косово. Военният 
Ананиев,

$ Ако се стигне до разрастване на конфликта в
^Косово и международна военна намеса, 
според вас България трябва ли да участва по 

някакъв начин в тези действия?
България може да 

предостави летища и 
техника за подобни 

^ действия,но без 
да участва 
пряко в тях

2%
* България 
трябва да 

участва дори 
ако трябва и с 

въоръжени 
сили

АКО НАТО НЕ Е ПОИСКАЛО БОЙНИ ЛЕТИЩА, ЗАЩО 
ТРЯБВА ДА ГИ ПРЕДЛАГАМЕ

на
интервенция

министър 
макар и в по-мека 

форма, го последва - "България 
принципно има техническа 
товност да предостави военни 
летища за въздушни удари на 
НАТО срещу обекти 
рията

Всъщност има и друг мо
мент, далеч по-непреходен от 
моментните политически фигу
ри и конюнктури. Че 

И СЛЕД ОЩЕ 50 ГОДИНИ 
ЗА ЗАПАД ОТ НАС ПАК 
ЩЕ БЪДЕ ЮГОСЛАВИЯ 

и ние пак ще контактуваме с ней
ния народ, независимо от кри
зата в Косово, събитията в Бос
на, в Херцеговина и Стара Дал
мация, от намесата на натовски- 
те умиротворители, които все 
някога ще си отидат, а България 
ще остане на Балканите.

С оглед на тези бъдещи от
ношения интересите ни не тря
бва да се хвърлят с лека ръка в 
пламъците на вътрешния за съ
седите ни конфликт.

Защото евентуалното предо
ставяне на българските летища 
за натовски самолети, ги пре
връща в цели на югославската 
противовъздушна отбрана, на 
ракетните войски, на диверсион
ните групи.

Ако рискът е оправдан и гар
антира незабавното ни приемане 
в НАТО, нека за това решение 
да се произнесе българският 
парламент, а не земеделският 
или военният министър. И нека 
все пак някой да го поиска от нас, 
за да можем да му кажем какво 
ще му струва услугата.

Защото ден през ден някой 
високопоставен служител от 
НАТО в различни точки на Ев
ропа се произнася, че решение за 
военна намеса в Косово все още 
няма, независимо от превзема
нето на Юник или поредната 
престрелка в опасна близост до 
албанската граница.

Всичко останало са свободни 
коментари и заключения, които 
не са подходящи за държавни 
служители, защото ангажират 
всички ни.

(Красимир Узунов, Център за 
изследване на етническите 
конфликти и регионалната 
сигурност)

За какво му беше на военния 
министър Георги Ананиев да 
предлага летищата ни за натов
ски самолети, които да атакуват 
Косово?

Ден след като румънският 
премиер Раду Василе сподели 
щенията си да предостави стра
ната си за база на НАТО при 
една бъдеща военна намеса в 
Косово и Метохия, за да не ос
тане по-назад и Георги Ананиев 
се изказа и сгреши.

Единственият плюс е, че с ду
мите си не позволи на северния 
си съсед да вземе преднина в 
благородното съревнование за 
място в евентуалната втора на- 
товска вълна.

Останалото е негативизъм и 
мрачни асоциации за недалечно
то минало на първото ембарго. 
Тогава от далечен Вашингтон 
експрезидентът 

ЖЕЛЕВ БЕ НАСТОЯЛ ЗА 
СЪЮЗНИЧЕСКИ 

БОМБАРДИРОВКИ 
над Белград. Казаното си остана 
зад Океана. Белград така и не бе 
бомбардиран, а от непремерено- 
то изказване на Желев го отне
соха българите, пътуващи през 
Югославия. Те бяха глобявани 
на всяка крачка от сръбските 
полицаи. Интересно кой ще го 
отнесе сега, след техническите 
откровения на Ананиев?

Сигурно пак средностатисти
ческият българин, пътуващ през 
западната ни съседка или между
народните ни шофьори. И едва 
ли ще им звучи успокоително, че 
ги глобяват не защото са нару
шили правилата за движение, а 
заради готовността на София да 
предостави летищата си за на
товски въздушни удари.

го- България не трябва 
да участва по никакъв 

начин в подобни^ 
действия %на терито- 

СР Югославия".
Разбира се, с дипломатическата 
уговорка, че това може 
реши само от Народното събра
ние. Но самата възможност не се 
изключва. Разбира се, ще решат 
народните избраници. Но ако те 
наистина отразяват волята на 
избирателите, решението е предваритело ясно. 
Защото огромното мнозинство от хората са 
против участието на България под каквато н да 
е форма в конфликта в Косово. Това 
данните от представително за страната изслед
ване, проведено по поръчка на в. 'Труд".*

Това е общественото мнение. Друг е въпро
сът, че както румънските, така и мнозина наши 
политици бързо видяха в трагедията на съседите 
ни чудесна възможност да ударят едно темане 
към НАТО. Видяха възможността да класират 
страната ни за някое от бъдещите евентуални 
разширявания на НАТО. Видяха шанса, след 
като ни хлопнаха официалните врати и с 
европейската интеграция, и с разширяването на 
Евроатлантнческия пакт, и с Шенген, да 
открехнат поне някоя задна вратичка, пък било 
то и с участието ни във въоръжен конфликт, в 
който не е ясно кой крив, кон прав.

Обикновените хора обаче не мислят точно 
така. В преобладаващата си част те също са за 
НАТО, но не и на всяка цена.

Всъщност хората не мислят геостратегиче- 
ски и глобално политически. За тях събитията в

на
2%

V Без мнениеда се
37%

Г-ГV >

Добре - нека ударите да са срещу косовските ал
банци. Но може би и те са прави да се чувстват 
различни и да искат да се обособят. Може би и те
са прави, а като не виждат друга възможност за 
това освен въоръжена борба. Тогава? Може би 
удари срещу Албания, която широко е отворила 
границите си за прехвърляне на оръжие и хора за 
Косово. Но не е трудно да разберем и тях - помагат 
на своите братя. Тогава?

Коя е правата страна, къде са добрите, къде е 
справедливостта. Защото ако ги няма тях, то то
гава ние, България, в какво ще участваме? Така 
усещат ситуацията повечето обикновени хора и 
отсичат: "По-далеч от такъв конфликт!”

Някои други разсъждават и глобално поли
тически, но доста по-различно от политиците. От 
ембаргото срещу Ирак загубихме и все още си 
чакаме двата милиарда долара дълг. От югоембар- 
гото загубихме над 1 милиард долара; сега какво... 
пак да участваме и пак... Ние все участваме, все 
губим и все чакаме и чакаме - парите си, да ни 
интегрират, потока от инвестиции... Затова те сега 
също отсичат: "По далеч от такъв конфликт!”

Както се вижда и разсъжденията от гледна 
точка на морала, и тези от гледна точка на интереса 
водят обикновените хора до ясно оформена поз
иция.

показват

Косово не са поредният политически коз, аргу
мент, разменна монета, а просто кървава тра
гедия, разиграваща се при съседите. Те мислят в 
други категории, в категориите на морала - до
бро, справедливо. Тогава възниква един прос
тичък въпрос - срещу кого ще бъдат насочени 
ударите? Срещу сърбите ли? Но 
прави да защитават териториалната цялост на 
страната си. Нима не са прави да отвърнат на 
военната сила с военна сила. Не е необходимо и 
да си голям познавач на сръбската история, за да 
си дадеш сметка какво представлява Косово за 
сърбите. Все едно някой да ти каже, че Пирин- 

край не е български и трябва да сс отдели.

Разбира се, накрая ще решат народните избра
ници. Да се надяваме, че и те ще се ръководят от 
простичките мъдрости на общественото мнение 
(морал и интерес), а не от желанието да направят 
поредното безцелно добро впечатление, за което 
отново да платим всички.

*Изследването е Проведено от агенция ТЕСТ в 
Периода 23-31 юли 1998 г. сред 1081 Пълнолетни 
граждани ни територията на пялата страна.

“Труд", 24 август 1998 г.

нима те не са

"24 часа" от 20 август '98

СКИЯТ

ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА В 
СУРДУЛИЦА

ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА В 
БАБУШНИЦА

ПИРОТСКИ 
ОКРЪГ - 
ПИРОТ
ЧЕСТИТИ

Празника на 
свободата

ГЛАВЕН
ФИЛИАЛ
ВРАНЯ

НА ГРАЖДАНИТЕ В 
ОБЩИНАТА

НА ГРАЖДАНИТЕ В 
ОБЩИНАТА

ЧЕСТИТИЧЕСТИТИ

ШЕСТИ
СЕПТЕМВРИ

НА РАБОТНИЦИТЕ И 
ГРАЖДАНИТЕ В 

ДИМИТРОВГРАДСКА 
И БАБУШНИШКА ОБЩИНА

ПЕТИ
СЕПТЕМВРИ шш

На своите партньори 
и клиенти и на всички граждани 
в Босилеградска и Сурдулишка 

община 
честити

ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА В 

ДИМИТРОВГРАД
пчински
ОКРЪГ - 
ВРАНЯ
ЧЕСТИТИ

Септем
врийските
празници

НА ГРАЖДАНИТЕ 
В БОСИЛЕГРАДСКА 

И СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА В 
БОСИЛЕГРАД

НА ГРАЖДАНИТЕ В 
ОБЩИНАТАНА ГРАЖДАНИТЕ В 

ОБЩИНАТА Деня на
освобождението

ЧЕСТИТИ

осм 
септември

ЧЕСТИТИ

осми
СЕПТЕМВРИ
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ДИМИТРОВГРАД6 СЕПТЕМВРИ - ДЕНЯТ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО 
НА БАБУШНИЦА СЕ ОТБЕЛЯЗВА С

АЛЕКСАНДРОВСКИ 
ПЕНСИОНЕРИ ПОСЕТИХА 

ДИМИТРОВГРАД
БОГАТА И РАЗНООБРАЗНА 

ПРОГРАМА г
тОтбелязването на общинския празник тази го- пкална вечер под название ”Нсщо, което 

дина започна още на първи септември с началото обичам аз”, а преди топа в киносалона на Кул- 
на новата учебна година. Именно първите часове турния дом ще се прожектира филм от фонда

наКипотеката.
В неделя, на 6 септември в 11 часа щс 

започне тържествено заседание на Общин-

от новата учебна година бяха посветена на ис
торическото минало на тоя край - преподавате
лите и учителите говориха за участието на луж- 
ннчанн в освободителните войни.

На следващия ден, в сряда, делегация на Общи- председателят Драган Божилович. Освен за 
нската скупщина, в чнйто състав бяха и предста- приноса на лужничани в борбите за ос- 
вители на борческата организация, посети семей- вобожденне от фашизма, Божилович ще го- 
ствата на падналите борци.

В навечерие на празника, утре вечер в град- развойни те планове на Бабушница. 
инката на хотел "Църни върх” ще се проведе муз- Драган Чирич

т
ската скупщина, на което ще произнесе слово

нори за отчетените досега постижения и

А ''
■

РАЗГОВОР С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД 
СОТИР СОТИРОВ -ПРЕДИМСТВО НА КОМУНАЛНО- 

БИТОВОТО СТРОИТЕЛСТВО
I

Петдесетина членове на пенсионерската организация от 
АлександровацЖуиски посетиха миналия петък своите колеги 
от Общинска та организация на пенсионерите в Димитровград.

Придружавани от своите домакини, пенсионерите от Алек- 
сандровац посетиха Погановския манастир и Звонска баня, а 
след това и граничния преход "Градина” край Димитровград, 
Димитровградската гимназия и основното училище ”Моша Пи- 
яде” В стола на училището бе организиран и съвместен обяд.

Членовете на димитровградската пенсионерска организа
ция също ще посетят своите колеги в Александровац към края 
на септември, по време на Жупския гроздобер.

възможности и на общината, и на Републиката.
В областта на стопанската дейност окуражва 

фактът, че и някои предприятия производстве
ният процес се възстановява постепенно, като на
пример в дървообработвателното предприятие 
”Бор”, след това в профитните центрове КОБОС 
и "Чорапара”, както и в Сушилнята. Засега най- 
тежко е положението в предприятието за селско 
стопанство "Напредък” и търговското предпри
ятие "Слога”.

И в обществените ведомства някои от про
грамите вече се реализират. В Здравния дом на
пример са обезпечени два автомобила и част от БОСИЛЕГРАД 
необходимите медицински съоръжения. Значите
лни средства са вложени и за подобряването на 
културно-информационната дейност, започна из
граждането на нова училищна сграда в Горно 

Тлъмино, очакваме да започне и

По йовоу 8 септември - Деня на ос
вобождението на Босилеграуска'община от 
фашизма, за настоящото обществено-ик
ономическо и комунално-битово развитие на 
общината, акцентирайки на развитието 
между увита Празника, разговаряхме с Преусе- 
уашеля на Общинската скупщина Сотир Соти
ров.

*Босилеградска община се намира сред ик
ономически най-неразвитите общини. За подо
бряване на икономическото състояние в тях 
Републиканският завод за развитие изготви 
специална програма. Кон са най-важните цели, 
залегнали в тази програма?

- Основните задачи в програмата за иконо
мическото развитие на нашата 
община, която изготви Републи
канският завод за развитие и ко
ято е приета и от правителство
то на Сърбия, се основават на 
съществуващите в общината 
природни ресурси. Затова глав
ните ни цели са в областта на 
животновъдството, горското ст
опанство, минното дело и тури
зма, както и доизграждането и 
разширяването на съществува
щите и откриването на нови про
изводствени обекти.

* Програмата не се изпъ
лнява според очакванията ни.
Кои са причините за това и ка
кво предприема Общинската 
скупщина от своя страна в това 
отношение?

- В някои области заплануваните дейности се 
реализират според очакванията ни, например в 
областта на комунално-битовото строителство. В 
периода между двата празника в повече от дваде
сет села са разчистени, разширени или прокарани 
нови селски или махленски пътища с дължина над 
250 км. В Босилеград и Райчиловци е изградена 
или се изгражда в момента канализационна мрежа 
с дължина над 3000 метра, ремонтирани са 
няколко улици, а няколко други са в процес на 
благоустрояване, подменена е асфалтовата 
настилка на по-голяма част на магистралния път 
Власина - Босилеград. Започна изграждането на 
двукилометров участък на регионалния път 
Босилеград - Горна Любата и сега полагаме 
усилия да се осигурят средства и за асфалтирането 
му. Започна строителството на още една 
жилищна сграда с шест апартамента, извършена 
е реконструкция на водопроводната мрежа в мест
ната общност Долно Тлъмино, обезпечени са 
средства за преместване на фекалната канали
зация край постройката за допълнителното во
доснабдяване с дължина 600 метра и за редица 
други дейности в областта на инфраструктурата. 
Очевидно е, че желанията ни са много по-големи, 
обаче трябва да имаме предвид реалните

в. д.

10 ПЕНСИОНЕРА НА 
БЕЗПЛАТНО 

БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕнадстрояване на сградата на 
Гимназията. Освен това, Ос
новното училище, Гимназията и 
Детската

Щ
Сдружението на пенсионерите в Босилеград, в което членуватградина

посочения период се сдобиха със над 1200 души, организирани в девет местни сдружения, освен дру- 
съвременни училищни помагала гите си дейности, посвещава отделно внимание и на здравеопазва- 
и обзаведоха част от кабинетите 
си. В спорта засега малко вла-

през

нето на членовете си.
И през тази година Сдружението осигури за 10 свои членове 

гаме, но резултатите са налице, десетдневно безплатно балнеолечение, към което бяха насочени от 
(ВгЩ -му Общинската скупщина под- лекар или съответна лекарска комисия. Разходите за престоя и 

помага всички целесъобразни лечението им в баните се поема от Фонда за инвалидно-пенсионно 
програми, независимо дали са от осигуряване на Република Сърбия.

^ стопанската или от обществе- Иван Деспотов, председател на Сдружението, заяви, че за бал-
ната сфера. Постоянно контак- неолечение са кандидатствали 17 души. Комисията, съставена от

__ туваме със съответните репуб- членове на Сдружението, след като разгледала молбите на всички
.... .аЩ^я ликански институции за осигуря- заинтересувани взела решение баните да бъдат посетени тази 

ване на необходимите средства, година от следните пенсионери: Йованка Кръстич от Радичевци, 
Една от причините за бавните Дена Станчева от Белут, Неда Стоянова от Райчиловци, Крум 
темпове

Шт. гШшт тз
Сотир Сотиров при осъществяването Манасков от Босилеград и Маряна Алексова от Босилеград в 

Буяновашка баня, а Петър Зарев от Райчиловци, Борис Петров от 
Райчиловци, Кирил Зарев от Райчиловци, Стаменко Стаменков от

на предвидените дейности е и то
ва, че след избирането на новото 

републиканско правителство формираното от Груинцн и Боян Зарев от Босилеград, във Вранска баня. 
предходното правителство Координационно тяло м. я.
за контролиране на реализирането на утвърде
ната програма не възобнови работата си.

Оис сълЛцулиг шь шгис чииишевл* Обстановка в южната сръбска покрайни
на е сложна. Държавните и републикански ор
гани предприемат мерки за решаването на кос- 
метския проблем, обаче лидерите на албански- I 
те политически партии категорично ие прие- I 
мат диалога, за да се намери политическо ре- | 
шение. Каква е обществено-политическата об- ? 
становка в нашата община?

- Сигурно е, че положението в Косово и Мето- 1 
хия не е добро. Обаче аз се надявам, че този проб- 8 
лем ще бъде решен благополучно. Впрочем, и 2 
тези, които досега не се изказваха срещу албан- I
ския тероризъм, сега вече променят мнението си. г 
Населението в нашата община дава пълна подк- Ц 
репа на държавните и републикански органи и ™ 
институции и на мерките, които те предприемат р|, 
за решаването на проблема. Продължава акцията 
за събиране на хуманитарна помощ за населе- 
нието в Косово и Метохия. Иначе, политическата ^ 
обстановка и сигурността в нашата община са $ 
добри. Дори бих казал, че тя може да служи като _ 
пример на другите. Снимката, която получихме от нашия читател Димитър

Накрая ползвам тази възможност да пожелая Петракиев показва, че като селище Босилеград има наистина
дълга история. На снимката се виждат два кюпа, намерени при 
копаене основите за първите повечеетажни жилищни сгради (в 
началото на 60-те). Молим господина, който мери големината на 
находката да се обади в редакцията на в-к ” Братство”, за да ни 
разкаже повече подробности във връзка с тази случка.

По йовоу 8 сейшември - Деня 
вобождението на Босилеградска община 
от фашизма в Босилеград ще се Проведе 
тържествено заседание на Общинската 
скупщина. Доклад за обществено-ик
ономическото развитие на общината ще 
изнесе Председателят Сотир Сотиров.

на ос-

по-ускорено развитие на нашата община във вси
чки области и щастлив живот на всички нейни 
жители - каза Сотиров.

м. я.
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КОБОС РАБОТИ БЕЗ ЗАСТОЙ
• НОВИНИ ОТ КОНФЕКЦИЯ "СВОБОДА"

БОСИЛЕГРАДСКИ РИЗИ ЗА НАТО ДРЕХИ ЗА ЖИТЕЛИТЕ 

В КОСМЕТ
КОБОС обстгикшката'се нормализира „.УГ““1”“1“ “
честалите през май и юни т.г. стачки на работ попп1™Х’ понеже само допреди няколко месеца 
ниците сега вече се работи усилено. Мощностите озбп™, г °ЪВ ФабРиката- “ която работят 391 
са натоварени докрай, така че производатвенГт често гп Г’ ббШе Я°СТа нажежен° и работниците 
план, които през май беше изпълнен едва е 5о“з оГ, Г“ М‘ПШИННТе' Стоев казва: "По-добра 
сто, през август е надхвърлен с пет на сто Според не от то™ 3 Н3 Всички Раанища, като се започ-
критериите на Холдинг компания ЮМКОРот полобш?Уеската подготовка, а значително се 
Враня, в системата на която работят 13 хиля™ ™то”РГ' Финансовата мотивация на работни- 
работници и в която КОБОС действа като п™ 4т^ пСреднаТа запплата пРез май възлизаше на 
фитен център, босилеградските конфекционеш, не ’‘ Р^3 августна 900линаРа-Сега работниците 
миналия месец са на второ място по прш.звод "тел но оГ™ ™ РШ ДВ уВеЛимаШ1т продукцията, 
ност - след конфекционерите от Радовн.шп ГТ-, о о обръщат сеРиозно внимание и на качеството й. 

.ще). Р ге от гадовница (Тър- В резултатна това службата в ЮМКО, която кон-
"Работим без прекъсвания и независимо от 7?™*Ра качесТпото на изделията, от юни месец 

трудностите, пред които сме изправени пптпоп 7 На ам няма забслежкн. Стоев е категоричен, че 
та година мощностите ще бъдат „атоХенТво' "Р°ДуКД11ята няма недостатъци и че сега тЯ отново 
край”, казва Първан Стоев, директор на КОБОС 3аДоволява а"“кнте критерии и стандарти.
Той пояснява, че тези дни е завършена пптлотч , Нвкрвя директорът посочи,че пз,рвата частна 
от НАТО за 60 000 онзи и ЧрРР ‘ ^ ката заплатата сн работниците получават на 4, а вто-

ки за домашния пазар, предимно на дамски и мъж- Д
ки костюми.

- Конфекция "Свобода” ще се включи в акцията, която се про
вежда по инициатива на Социалистическата партия на Сърбия 
навсякъде из страната. Ние ще отделим максимално 
конфекционни изделия, които ще изпратим на жителите в Косово 
и Метохия -

количество

заяви новият генерален директор на димитровград
ската конфекция - г-н Зоран Косович.

Що се отнася до сегашните производствени дейности на дими
тровградските конфекционери, Косович ни информира, че фир
мата настоява да изпълни всичките си делови задължения към 
чуждестранните фирми и конфекционната фабрика "Първи май” 
от Пирот. ”В момента работим за скопската фирма ЧЮКАН- 
ТРЕЙД”. За тази фирма трябва да произведем около 15 хиляди 
бройки конфекционни изделия. След като реализираме тази сде
лка, работниците на "Свобода” ще имат възможност да използват 
колективната годишна почивка, която ще трае до 15 септември. 
През време на почивката ще се извърши основен ремонт на ма
шините, а ние,

ГОВ1

ръководителите на фирмата, ще се стремим да 
сключим нови делови договори с партьори от чужбина и страната” 
- изтъква Косович.

Б. Д.

ПЧИНСКИ ОКРЪГ

В. Б. ХУМАНИТАРНА 

ПОМОЩ ЗА КОСМЕТСТАТИСТИКАТА СОЧИ:

ЗАПЛАТИТЕ УВЕЛИЧЕНИ С 48 ПРОЦЕНТА! Акцията за събиране на хуманитарна помощ за населението в 
Косово и Метохия, която организира Главният отбор на СПС, 
получи пълна подкрепа и от населението на Пчински окръг. Вече 
е упътена първа пратка, - колона от десетина конвоирани 
с кухненски печки от ”Алфа-плама”, парни котли от ”3аваривач”, 
обувки от ”Кощана”, дрехи от ЮМКО 
обезпечен от ДИВ, ПП "Купиница” и ”Южна Морава”. В колоната 
е включен и един камион дърва за отопление от Босилеград, 
обезпечен от Горското управление. Според думите на председателя 
на Окръжния отбор на СПС във Враня Кръста Янич, акцията все 
още продължава и след няколко дни ще последва нова пратка. Янич 
призова всички политически сили и трудови колективи на терито
рията на Пчински окръг да се включат в това хуманно мероприятие.

Що се отнася до Босилеградска община, Общинската скупщина 
вече взе решение да отдели 10 000 динара от своя скромен бюджет, 
дървообработвателното предприятие ”Бор” ще даде 50 м~ паркет, 
"Напредък” - дърва за огрев и строителен материал, профитните 
центрове "КОБОС” и "Чорапара” - облекла и Сушилнята - 
хранителни продукти.

Статистиката е наука, която познава само су- намалени и то с непълни 2 % в Бабушница и с 6 % 
ровия език на цифрите. А те. цифрите, казват, че в Бела паланка. И в Босилеград, където средната 
средната заплата за юли в стопанството на Ди- заплата за юли е била 517 динара, намалението е 
митровград в сравнение с юни е увеличена с 48%. над 5% (през юни - 535 динара).
Ако на някого не му се вярва, нека да прелисти И докато през юни след Димитровград са били 
"Служебен вестник”, брой 30 от 25 август т.г. В две общини -Гяковица и Гора, през юли са четири: 
прегледа за 181 общини в републиката за запла- Косовска Митровица със 196, Лебане със 182, До- 
тите през юли е посочено, че работещите в ди- льевац с 214 и Гора с 220 динара средна заплата, 
митровградското стопанство са получили за юли По същото време средната заплата в Сърбия е 991 
средно по 224 динара. В сравнение с предишния динара (през юни - 957). Най-високи заплати през 
месец, когато средната заплата е била 151 динара юни и юли е имала община Лазаревац- за юни 
(”Сл. вестник”, брой 29),това е увеличение с 48 %. 2492, за юли 2257 динара. Най-голямо повишение 
Същевременно в Пиротски окръг най-големи за- на заплатите е посочено за община Лепосавич - 
плати, средно по 704 динара,са имали работещите дори 107 %! За юли там средната заплата е 1061 
в Пирот. Бабушничани, заети в стопанството, са динара. Дано сведенията за август, отнасящи за 
получили през юли по 633 динара, в Бела паланка Димитровградска община, да покажат поне приб- 
- 242 динара. Освен Димитровград, увеличение на лизително покачване, както и през юли. 
заплатите в сравнение с предишния месец има и в 
Пирот - 11 %. В останалите общини заплатите са

камиона

и строителен материал,

м. я.
А.Т.

ПИРОТСКИ ГРАНИТ ОТ 

СЕНОКОС?!
НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ:

МЪЗГОШ” СТАНА55

Хората в Димитровград вече 
няколко години говорят, че в по
лите на Стара планина, недалеч 
от село Сенокос, група предпри
емчиви "бизнесмени” от Пирот

От два месеца пред- 
"Мъзгош” отприятието 

Димитровград е дружество с 
ограничена отговорност - 
ООД, а не частно рударско 
предприятие. Това решение 
беше взето неотдавна от съо
тветните държавни органи, 
за него ни информираНик- 
олай Стефанов, генерален 
директор на фирмата. След 

трансформация той 
проявява голям оптимизъм и 
се надява, че след много- 
бройните административни 
спънки, работата на неговата 
фирма най-сетне ще 
потръгне и то в желаната на-

сксилоатират находище на ка- 
с високи камък-червеи гранит 

чества. Тръгвайки но следите на 
тези слухове, ние два-три пъти 
търсехме отговор от компетент
ните хора в Димитровградска 
община дали това е истина и 
дали общината има 
полза от това.1

I някаква 
Отговорът беше, 

извършвало от "час г- 
в общината нямали

тази че това се 
ници",
сведения, това ставало на тери
торията на Пиротски община и 
че компетенциите са в ръцете на 
републиката.

На страниците на вестник 
"Блиц" от 31 август т.г. е поме
стен репортаж на Зоран Пе- белградската тара публиката. Но също така е ясно,
тшшч Пнрот-ншапI подзпглпи е ,Т| РК„„”..., „с |1С,|С с доказано ма е регулирано как «а се защити 

Чернена Африка о е-нара шшичисто залсЖ11 от 10 000 интересът па общината, защото 
планина ( (срасна Африка с ,)ика ц слой от 35 меТра . дз>л- част (или поне половина от на-
свстовноизпестен качествен гра- 6>Удо която са „ранени ходшцето) се намира на терито-
нит от Африка). В него между ИЗСЛ(,дпаш1ята" рията на Димитровградска об-
другото сс казва, чс пеме пет Итака,след"Попшовскнми- щипа и не е възможно никой да 
години тРаятп|,1111ВЪгЛ''‘:''И,Я'а’, настнр край Пирот", "гранични- не знае каквосе прави там, в Сга- 
свързани с черпения гранит от ^ „ ' ' Градина’ край Пи- ра планина. Още повече, че по-
Стара планина, който ве 1с с „ ”р1„ротскп кашкавал от лза имат само частните бнзнес- 
получил име пиротски гранит, {-.сно’кос” ПОЛуЧИхме и "Пирот- мени”, а злите езици казват - и 
макар че по месторазположение ит от Сенокос”. Ясно е , някои видни пиротски политици,
се намира по-близко о “3,,стеш,||ИТС 11а „Г)ЩШП1ТС,
Димитров:Рай ■••.'й- ?Д2СКЮ ДМ когато става дума за природните 

ГнегКоПшсК<5зХУ облГо,шнп богатства са прехвърлен,..... Ре-

Николай Стефанов
сока.

в мо“ГтГешГтаТсдинато„ дребни въглища от рудника
лигнит струва 205

“Заин

като през изминалите ^ г,„ибираието на дълговете, сега 
имало ССРИ'’'''“ "Р"какви облекчения за потенциалните ку- 
нувачи^Следователно, в ьглищата се плащат предварително

и наведнъж. . „„ „гишомява, че "Мъзгош” е
Директорът СтеФа,'ов” доставка на лигнитни

сключил договор с ОС в Кладовоъ »мошпи термослеКТро- 
въглища за погребноеги ге и. Л ,го.ш договор сс появява 
централи. ’ Като финансов г р< Стефанов,
прав^ггелството на Сърбия , из гъква С геф в. д.

А.Т.

4 СЕПТЕМВРИ 1998 г.ШшщШ



В НЕДЕЛЯ ПРИКЛЮЧИ МАНИФЕСТАЦИЯТА па най-доОрито пчелар» а пршплодитсли на пче
ларски шшентар, както и ча приноса им зн органи
зацията иа та чи манифестация. На "Дните на пче
ларството а Ниш" ирисъстиа и госпожа Милинка 
Воргич, която па миналогодишния е|>с 
меда а Нови Садбе провъзгласени за Кралица на 
меда”. Тя "короняса" принцесата на меда и Пнш, 

Йслсна Паплович от

ГЛ а е /па па ч а та те // //

” ДНИ НА 

ПЧЕЛАРСТВОТО 

- НИШ ’98”
МИШ-МАШС1И1ШЛ на

4» Не може Българската национална гелеви зия иа нас, цари* 
бродчанитс, да ни избира иравозащитнипи • Г-н Марко Шукарев 
нарушава лаковите в държавата в която е роден и чийто е 
гражданин, а след това тича в друга и моли защита от нея

Именно на 31 август, говорителят на Българската национ
ална телевизия съобщи, че г-н Марко Шукарсв ще търси кул
турна автономия за Димитровград, понеже, но негово 
схващане, населението, е много обезправено и застрашено в 
областта на културата, и че тая дейност трябва да се води от 
избрани от "тях хора, разбирай - Марко Шукарсв и Зденка 
Тодорова. Говорителят не пропусна да посочи и "маленкостта” 
с която се бил провинил г-н Шукарсв: че самоинициативно 
"организирал прословутото гостуване на ансамбъла "Зор
ница” от София .

Уверен съм, че трудно може да се намери доброжелателен 
човек, който ще се съгласи, че това наистинс е една "маленк- 
ост" Защото във всяка държава, като организирана общност, 
си има правила и норми, които трябва да се спазват. Дори, или, 
ако щете, най-напред в областта на културата. В противен 
случай би се създал истински миш-маш!

Уверени сме също така, чс както СР Югославия, така и 
България, като цивилизована и организирана държава си има 
свои правила. И съвсем логично с да търси от собствените си 
граждани и от другите държави да ги спазват и уважават.

Не е честно говорителят на БНТ да обвинява и българския 
посланик в Белград, г-н Трифонов, че " не бил мръднал нито с 
малкия си пръст за да вземе в защита г-н Шукарсв”. Разбира се 
чс не "мръднал...", защото господинът е истински дипломат и 
знае пълната истина във връзка със случката. Освен това, като 
умен и цивилизован човек /гой знае какво може да бъде здрава 
основа за укрепване на добросъседските ни отношения, толк
ова необходими и на двата славянски народа - българския и 
сръбския. Враждите и раздорите са необходими само на 
"третите”.

И българското национално малцинство в Югославия знае 
каква роля му е отредила историческата съдба - да бъде истин
ски мост за искрено, братско сътрудничество и взаимно 
свързване между двете съседни страни и народи, а не огнева 
линия в която, заради прищявките на някакви си, самоизбрали 
се лидери и личните им интереси, да горят и гинат хора.

Всички ние сме свидетели какво зло бушува в Косово, 
където след повече от пет десетилетия, отново се палят крема- 
тории за хора, които не споделят една налудничава илюзия. 
Затова ми е мъчно и когато гледам как репотрьорът на БНТ 
от Космет, Любчо Нешков известява българските зрители за 
събитията в южната сръбска покрайнина. Той като че ли не 
вижда онова, което гледа и не чува воплите на невръстните деца 
и жените на отвлечените и избити от шиптарските терористи 
не само сърби, но и лоялни на държавата техни сънародници.

Младен Йотов, Кладово

като с тази титла се окичи 
Ниш. Госпожа Воргич покани нишките пчелари 
да участват на тазгодишния Фестивал на меда в 
Нови Сад, който ще се проведе към средата на тоя

Цели три дни (28 -30.8) град Ниш бе център на
пчеларството в Югоизточна Сърбим. На продаж- Гости на Срещата на пчеларите в Ниш бяха и 
бената изложба се представиха тридестина най- представители на Столичния съвет на пчеларите 
добри производители на пчелен мед,медикаменти „ София, начело с председателя Иван Огнянов, 
за пчелите, литература за пчеларите и пчеларски както ц секретарката на Националната асоциация 
инвентар от страната, а имаше н гости от Бъл- ||п бз>лгарските пчелари Маргарита Дикова. Гос- 
гария, което даде на манифестацията и между- т„тс от България изразиха решсността си за още

но-тясио и плодотворно сътрудничество и кон
такти между пчеларите от двете съседни елпвян-

мессц.

народен оттенък.
През цялото време бяха организирани и 

сказки за пчеларите и за гражданите, иа които ски СТр.ши. 
говориха известни експерти от страната п чуж- Манифестацията "Дни на пчеларството -Ниш 
бина. Особен интерес предизвика сказката на кан- чдо” беше закрита от председателя па Съюзя на 
дидата на медицинските науки д-р Стоймир Мла- „„еларските организации в Сърбия Михайло Фи- 
денов от София, който говори за медолечението. лшюиич, който подчерта, че въпреки определе-

"Пчелният мед съдържа абсолютно всички Н1|ТС пропуски в организацията и недостатъчното 
хранителни и отбранителни вещества, необхо- ццимание, което градското ръководство посвети 
дими за човешката клетка, и от преди нашата ера ||а манифестация, "ледът с пробит", така чс 
медът се използва не само като храна, но^н за с чс срещите а Ниш ще станат хубава
лекарство - каза д-р Младенов и добави, че след ТрадИцИЯ. Още повече, че това е единствената от 
десет до 15 години основата на фармакологията р0дП Си манифестация в тази частна републиката, 
ще бъде^ пчелният мед и другите продукти от която има изключително добри климатични, ек- 
пчелите

За състоянието и здравето на пчелите в Ни
шки регион говори директорът на Ветеринарния

ологически и други условия за този вид стопанска 
дейност.

Общо е мнението и на организаторите, и на 
институт в Ниш Раде Игнятович, а за селектира- дОМакишгге, че Дните на пчеларството не бива да 
нето и биологическите особености на пчелите го
вори д-р Пламен Петров от София.

Журито на манифестацията взе решения за 
награди и признания. Присъдени бяха три медала 
"Златна пчела", четири сребърни и пет бронзови

съвпадат с Филмовите срещи, както тая година. 
Затова догодина най-вероятно гази манифеста
ция ще се проведе една седмица по-късно, отколк-

В. Богоевото тази година.

по кръводаряване, която ще се организира към 
края на септември т.г. и в която, освен тях, ще 
участват и ученици от Димитровградската гим
назия.

НОВИНИ ОТ ОО НА 
ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ В 

ДИМИТРОВГРАД
• Преди няколко дни в Димитровград се със

тоя учредително заседание на Организационния 
комитет за отбелязване на 120-годишнината на 
Организацията на Червения кръст в общината. За 
председател на комитета е избран Зоран Геров, 
председател на Изпълнителния отбор на ОС в 
Димитровград. Подпредседател на отбора е д-р 
Тошко Любенов, а секретар Симеон Костов.

Централното тържество по повод 120-годиш
нината на Червения кръст ще се проведе към края 
на тази година. Запланувано е да се издаде и спе
циална монография. Симеон Костов, секретар на 
ОО на ЧК в Димитровград, умолява всички хора, 
които притежават текстови и снимкови матери
али, свързани с работата на тази организация от 
учредяването й до сега, да се обадят в помеще
нието на Червения кръст в Димитровград.

• Тридесет и шест хуманни работника от ди
митровградските фирми "Сточар” и "Търгокооп" 
отново доказаха своята хуманност, като се вклю
чиха в тазгодишната десета акция по кръводаря
ване, която организира на 24 август т.г. Общин
ската организация на Червения кръст в Дими
тровград, със сътрудничеството на Завода за 
транефузия от Ниш. Акцията не се проведе в ко- 
жообработващото предприятие "Кожара” от Же- 
люша, както беше запланувано, тъй като кожа
рите бяха твърде ангажирани с разтоварването на 
производствените материали, които пристигнаха 
във фирмата точно тоя ден. Затова работниците 
от "Кожара” ще се включат в следващата акция

МЛАДЕНОВ НА СЪБОРА 
В СОКОБАНЯ

Б. Д.
Младият димитровградски селскостопански производител 

Александър Младенов участва на втория пореден Събор на 
младите селскостопански производители от Сърбия, който се 
състоя от 28 до 30 август т.г. в Сокобаня.

Организатори на Събора бяха Младите социалисти на Сър
бия и Съюзът на селската младеж в Алексинашка община, а 
покровители - съюзното н републиканското министерство за 
селско стопанство и Съветът за селско стопанство към Гла
вния отбор на СПС.

В БОСИЛЕГРАДСКОТО ДЪРВООБРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ “БОР"

РАБОТЯТ С ИНТЕНЗИВНИ ТЕМПОВЕ
Работа има достатъчно, но се налага да се 

проучи въпросът как да се произвеждат и други 
финални изделия, освен паркет, а не на пазара да 
се изнасят полуфабри

"Производството в дървообработвателното 
предприятие "Бор” в Босилеград през последните 
няколко месеци значително се подобри, така че 
днес мощностите му се използват почти стопро
центово”, заяви пред нашия вестник Милан Ми- 
цов, директор на предприятието. Казаното се 
потвърждава и от данните за финансовите резул
тати, които постоянно се следят в счетоводството 
на фирмата. Според тях фирмата дължи 40 хиляди 
динара - главно на хора от селата, от които е 
купувала/суровини. Това обаче, както посочват 
тук, е "дреболия" в сравнение с дълговете на те
хни делови партньори, възлизащи на около 500 
хиляди динара. Най-големи длъжници са СИМПО 
с около 120 000 и "Алфа" с над 300 000 динара. По 
думите на директора, тези дългове не пред
ставляват никакъв проблем, а са "златен резерв” 
за предприятието.

В "Бор” се произвежда паркет, дъски, 
четвъртки и амбалаж. Голяма част от продук
цията веднага се пласира на пазара или се доставя 
на деловите партньори. Дървеният амбалаж за 
потребностите на посочените две врански пред
приятия например избощо не влиза в складовете. 
Но около 300 м3 дъски и към 5000 м паркет все 
още не са изнесени на пазара. На въпроса защо все 
още са в складовете, Мицов казва: Не поради 
това, че няма купувачи. Този резерв 
голямо богатство, понеже един квадратен метър 
паркет струва 15 ДМ, а от дъските правим паркет, 
четвъртки и други полуфабрикати. Още утре

можем да го продадем, но изчакваме да направим 
това при по-изгодни условия".

Тези дни във фирмата се полагат усилия не 
само за увеличаване на продукцията н на нейното 
качество, но и за осигуряване на суровини за зим
ния период. Досега са набавени над 300 кубически 
метра трупи, предимно букови, а за зимата ще са 
необходими почти тройно повече. Тук обаче 
подчертават, че в това отношение не се очакват 
някакви особени затруднения и че ще осигурят 
необходимото количество суровини.

б. д.кати

Ф@Т © ОКО
ДОМАТИ

През цялата минала година в ” Бор” са 
обработени 1800 кубически метра 
суровини, а само от март т.г. досега - 
1780 м3. От март насам са приети още 18 
нови работника, така че сега във фир
мата работят 100 души. Средната 
заработка за юли възлиза на около 750 
динара и по думите на директора 
” съществуват възможности следващата 
заплата да се увеличи”.

И в Димитровград тези 
дни е актуална туршията. А 
туршия без домати не става. 
Сред димитровградските до
макини с най-голям "автори
тет” се ползват желюшките 
домати, но напоследък тези 
домати обаче имат все по-го- 
ляма конкуренция. На сним
ката е Васил Каменов, който 
в своята, малка градина е за
садил няколко реда домати, 
които, както се вижда,'са из
раснали над два метра! Ком
шиите просто му завиждат, 
особено комшийките. Една 
от тях счита, че е отгатнала 
тайната му. Казва, че той им 
говори на немски и англий
ски!

Независимо от резултатите, които се постигат 
в момента, налага се да се проучи и въпросът как, 
освен паркет да се произвеждат и други финални 
изделия, а не на пазара да се изнасят полуфабри
кати. Наистина за нови програми са необходими и 
нови машини и съоръжения, но различни еле
менти от дърво, преди всичко за мебели, могат да 
се произвеждат и със съществуващите машини. -

В. Б.

за нас е
А.Т.
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В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕЗ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

900 УЧЕНИКА В ОСНОВНИТЕ 

УЧИЛИЩА И 260 В ГИМНАЗИЯТА
в Ф подведомствените му училища

СЕКНА
КОМУНАЛНАТА

ДЕЙНОСТ
едно дете.

Кабинетното обучение, което поради недос
тиг на технически съоръжения досега не се реал- 

ОСНОВНОТО УЧИЛИ1ПР и изираше напълно според програмата, сега в цен-
подведомствените му училища в оайонмтр няРгтД И тралното Училище то е подобрено благодарение 
на Любата, Горна Любата Горна Лисина и Н3 новите съоръжения за обучение по физика и за
посрещнаха подготвени новата чиеПиа ВистъР другите учебни предмети. За тази цел са похар- 
Класните стаи бяха навреме папогяи ГОДИНа- менИ Н!|Д 50 хиляди динара. Още 40 хиляди са да- 
тени. Учениците и преподавателите им, кактобе- лища'3 НаГЛеДНИ средства 33 11 петирикласни учи-
^труднения*пгщ^наб^щнето^а^лге^ЯМаТ ОСОб?ни В ГИМНАЗИЯТА учебената година
помагала понежевсичю,теиучебни в собствените й помещения, но вече в сряда 
към края на миналата учебна година поспе^ствЩе обучението започна да се провежда следобед в 
ученическата кооперащщ * посредством сградата на Основното училище поради над- 

Тази година в пгапвиит, строяването на още един етаж на сегашното гим-
рията на общината в 68 гтягУп!!1^.143 Н3 терито' назиално училище. Работите ще започнат тези 
около 900 ученици от които ш К" 146 СС уч.?т ДН11, а надстройката ще осигури още шест учебни 
™„иГ™НиИТб^ГяИ™110 п'ьрв°лапета. За стаи. Ще бъде подменен и покривът, който на 
100 просветни работници Т° ““ ЩЕ С6 грнжат много места беше започнал да пропада. Просвет- 

Попяпи тшго.. ното министерство е подсигурило за целта около
воначални ччилитпя УЧ„ м4** С3 закрити две пър‘ 3 600 000 Динара. Новите помещения ще дадат 

и " МуСуЛ И цъРноЩншката възможност за откриването на кабинети, понеже 
„ както и години наред до- поради липса на помещения кабинетното
сега повечето от училищата и паралелките ще обучение понакуцваше 
раоотят с малък брой ученици. В четирнкласните училище в общината.
училища в Ресен, Зли дол (Стари), Рикачево и През тази учебна година в гимназията ще се 
назърица например ще се учат по два ученика, учат 260 ученици, от които 64 в първи клас, а в 
докатовДоганица,Караманица,Ярешник,църно- учебно-възпитателния процес са включени 28 
щишката махала Две реки и в Мнлевцн само по преподаватели.

Неблагоприятните обществено-политически и стопански про
цеси в страната отрицателно влияят и на реализацията на заплану- 
ванта през тази година комунално-битова дейност в Босилеградска 
община. Нередовните и малки заплати на работещите и редица 
други нежалателни обстоятелства непосредствено влияят върху 
обезпечаването на средства, от които се финансира тази дейност. 
Заради това Изпълнителният отбор на Общинската скупщина вре
менно спрея комуналната дейност в селата.

”Тъй като приливът на средства, от които се финансира тази 
дейност не е на желаното равнище, за период от два месеца кому
нално-битовата дейност в местните общности ще бъде в застой. Но 
това не означава, че ще спрем всички инфраструктурни дейности. 
Напротив, някои от тях ще бъдат по-интензивни, особено онези, за 
които смятаме, че имат по-съществено значение за ежедневието на 
хората. Така например ще ускорим изграждането на канализацион
ната мрежа в Райчиловци и отделни квартали на Босилеград и 
модернизирането на някои улици в града, които вече са включени 
в тазгодишната комунална програма на местната общност. За целта 
Републиканската дирекция за пътища ни отпусна 800 000 динара. 
Ще се асфалтират улиците в квартал ”Орище . ”Душанова” с дъл
жина 220 метра, ”Иво Дола Рибар” (190) и "Младост” (175). Паве
тата на улица "Георги Димитров’ ще бъдат подменени с асфалтова 
настилка и ще се асфалтира улица ”Блат”, която миналата година 
бе подготвена, но не и асфалтирана. Също така е запланувано и 
асфалтиране на една част от кея край Драговищица и Добродолския 
поток. Когато пък става въпрос за изграждането на канализацион
ната мрежа в Босилеград и Райчиловци, ще се работи така, както е 
и предвидено в програмата” - заяви председателят на Изпълнител
ния отбор на Общинската скупщина и директор на Дирекцията за 
строителни площи и некатегоризирани пътища Васил Йованчов.

Комунално-битовите дейности в местните общности не се 
изпълняват достатъчно интензивно. От началото на годината само 
Милевци, Назърица, Ярешник, Доганица и Долна Любата са 
изпълнили заплануваните за тази година комунално-битови 
дейности, докато Млекоминцн, Бресница, Ресен, Горно Тлъмино, 
Голеш, Караманица, Дукат, Гложйе и Мусул, чиито програми са 
включени в общинската комунална програма, засега ще трябва да 
изчакат нови средства.

започна

в това единствено средно

В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В ДИМИТРОВГРАД

92 ПЪРВОЛАЦИ И 79 ПЪРВОКЛАСНИЦИ
Новата учебна година в димитровградските първокласниците и изобщо на учениците на- 

училшца започна навреме. От оповестената ста- малява, в първи клас на димитровградската гим- 
чка не се получи ншцо, тъй като централата на назия са се записали в двата срока 79 първоклас- 
синдиката на просветните работници е решила ници, което дава възможност да се сформират три

паралелки. Както и миналата година, и сега има 
В основното училище за пръв път на учени- доста първокласници от Пирот, които са се запис- 

ческите скамейки ще седнат 92 първолаци, от ко- али тук още в първия срок. Изобщо в гимназията 
ито 61 в централното училище в Димитровград, 25 тази година има повече ученици, отколкото през 
в Желюша, 4 в Лукавица, три в Градинье и по един миналата година, а точният брой ще се знае наск- 
в Трънски Одоровци и Куса врана. Общо през оро, понеже все още се записват тези, които не са 
тази година в основното училище ще има 976 уче- успели да се запишат в други училища, 
ници, т. е. с 39 по-малко от миналата учебна го
дина.

учителите да работят.

м.я.

А.Т.
И докато в основното училище броят на ДИМИТРОВГРАД

В БАБУШНИЦА Е ПОВДИГНАТО ОБВИНЕНИЕ СРЕЩУ ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИ
ЩЕТО В ЛЮБЕРАДЖА ТРИБУНА ЗА 

ХИЛЕНДАРС ИЗМАМА СИ ОСИГУРИЛ ПОСТ
Мирослав Стаменкович е обвинен в злоупотреба с подписите на учителите, за да ели
минира другия кандидат за директорското кресло Александар Стефанович

Общинската прокуратура в Бабушница пое- Конфликтът между Мирослав Стаменк- 
дигна обвинение срещу Мирослав Стаменкович, ович, който неотдавна беше назначен отново за 
директор на основното училище "Светозар директор на училището в Любераджа, и една 
Маркович” в Любераджа поради фалшифици- група преподаватели от това училище избухна
бм^подашлгге^аМ щжподаватели и^штщщ провсТголямброй'^заседани^.а които е ™дал

вс^е^л1иелзахалсгво|ГнеГакщша работата той
ап СтсГнович Ос^и това той е извършил и твърди, че нападките срещу него са продикту- 

дар Стефанови 1. ЦСВС йки Стефано- вани от политически мотиви. Директорът сс с
вшГв кражба на компютри и други непозволени съдил дори с 15 от общо двадесетина учители в 
вействия Под текста ™йто изобилства с об- това училище! Съдът върна на работапрепо-
«ин^ия по адДрес на Стефанович, Стаменкович давателките Миланка Адамопич и Жаклина" па

р.п.ск.1,. Р.—П ,1. «о
за назначаването на директор просветни органи. (XX) динара.
Подписите на учителите той взел от покана за 
синдикално събрание. ---------------------------------------------------

В рамките на "Годината на културата" и отбелязването 
на 100-годшининаша си Народната библиотека в Дими
тровград организира на 1 сейтемри ш.г. трибуна йод назван
ието: "800 години Хилендар".

За историята , изграждането и значението на Хилендар 
говори Сретсн Пешкович, Професор По история на изкуство
то а Белградския университет. Изтъквайки особеното

Хилендар между останалите 20 Светогорски
зна

чение на
манастири, йроф. Пешкович Подчерта, че днес той е своео
бразен музей, а който са съхранени около 1000 ценни икони, 969 
също толкова ценни ръкописи от Средновековието и много-
броНни дарения на велможи и царе.

Па трибуната, на която бяха Показани множество слай- 
доие от Хилендарскчя манастир, за съжаление, Присъстваха 
само йетнадестшна димшТгровградчани.

А.Т.

РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА 
ЧЕРКВА

ВИСОЧКИ ОДОРОВЦИ
НА РЕД Е ФАСАДАТАВЪЛЦИ ПРАВЯТ КАСАПНИЦА От първи септември тази година специализираната фирма 

”ИЗОБА ’ от Ягоднна започна реконструкция на фасадата на 
димитровградската черква Рожденство Богородично . 
Понеже досега ремонтите на фасадата са извършвани от нек
омпетентни лица, то сега се налага цялостно сваляне на мазил
ката до камъка, с който е зидана черквата. Но това няма да 
представлява голям проблем , тъй като спомената фирма има 
опит в това отношение, натрупан при реконструкция на такива 
обекти, какъвто е черквата на Оплснац край Топола. В срок от 
един месец трябва да бъде завършена фасадата на иредвериего 
и двете кубета. Стойноста на предвидените работи е 98 000 
динара и авансът вече е изплатен.

Да напомним само, че първото кубе вече е препокрито с 
медна ламарина.

Истинска касапница са направили вълци^сред вили ^“'^"‘^мсточар”. На’заседание на Из- 
стадото на Малинча Христов лнителния отбор, до който потърпевшите са
Одоровци, удавяйки тези ДНИ 36овце на дагьж. ,пит иск за 1ЮМощ, бе рошено от общин- 
Двадесетина от тях са иегов“’ ® ° , от скитс 176 овце да им сс дадат по две овце. Ос-
други одоровчаии. Гова се слушло н д -гиналите ще бъдат дадени на други селскостопан-
селото, когато Малинча подкарал стад д‘ ки производители, след като бъдат съгласувани
върне от паша. Недалеч от мястото в «ус д критериите за подпомагане на частници, съгласно
свине са били група ловджии, но те н У ■ 0ди1Инското решение и предвидените в бюджета
пито видяли негцо. Може би и самият Малии ^ ^иляди ди„ара за подпомогане на частния сек-
гюстрадал, ако минути преди вълцитед < д селското стопанство,
стадото не му се прилошало и той паднал, а сга

взел под

А. Т. АД.
дото продължило само.

Също тези дни на Боровско поле вълци удШ^

4 СЕПТЕМВРИ 1998 Г.
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Жиро-рачун: 62802-601-336 код СДК Димитровград

БАЛКАНСКА БР. 41 
ДИМИТРОВГРАД

на всички граждани в общините 
Босилеград и Сурдулица

честити
СЕПТЕМВРИЙСКИТЕ 

ПРАЗНИЦИ
На гражданите, 

деловите партньори 
и клиенти "БАЛКАН" честити

, ^ , ^новистопанс^и Успехи, общ напредък
ШИШ...общините и по-хубав живот на хората

с пожелания

:• .....аст на стр

ГАВВ1КА ГДНМАСЕ11Т5К1Н I НЕМИ5К1Н РЯ01/И0Л ХОЛДИНГ КОМПАНИЯ - ПАМУКОВ КОМБИНАТ 
"ЮМКО" - ВРАНЯ"ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЯ " 

НИШ, КЛОН ПИРОТ
* «6/0 ПЬ'МН)ОООивкОУ4С (Я. У144КОМ 109 4 41011 00 244

предузсЬс 34 произведа,) 
К0*ф«ЦМ}« и пролет ро&ЦЕХ ЗА СУШЕНЕ 

НА ПЛОДОВЕ 
И ЗЕЛЕНЧУЦИ 
- Босилеград 

на гражданите 
ЧЕСТИТИ

СД ПХ>-

БОСПАСГрАД
жкро рачун мидеадея

Хщм - Ц&ПТКПА — 017/77-441 * ДКПКЮО — 017/77-412 * «И7/77-433 * ФААС: 017/77-476

П.Ц- “КОБОС" П.Ц. "ЧОРАПАРА" БОСИЛЕГРАДПИРОТ

Таковска 3
на работниците и гражданите честити18000 ПИРОТ

ДЕЛОВА ЕДИНИЦА ДИМИТРОВГРАД 
ЧЕСТИТИ 8 СЕПТЕМВРИ8 септември

§»1«деи»се СЪВЕТЪТ НА
СИНДИКАТИТЕ
ДИМИТРОВГРАД

ВАМКА
УКА^Е честити

ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТОНА РАБОТЕЩИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ ЧЕСТИТИ
РО 3*1ЪПССЛ? р.О. като пожелава на деловите си партньори 

и гражданите от Босилеградска и 
Сурдулишка община ускорено развитие в 
предстоящия период, радост и успехи 
в живота и плодотворно 
сътрудничествосбанката

8 СЕПТЕМВРИ жшшшт
НА ГРАЖДАНИТЕ И КЛИЕНТИТЕ СИ 

• ЧЕСТИТИ

■ДДНЙ|Д

т.
‘ ^

6 СЕПТЕМВРИ...
'Ш -■ВЕТЕРИНАРНА 

СТАНЦИЯ-ПИРОТ 
ВЕТЕРИНАРНА 
АМБУЛАТОРИЯ 

- ДИМИТРОВГРАД 
на животновъдите 

и гражданите 
честити

8 септември
- Деня на освобождението

МШг покара
ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

"КОЖАРА" - ЖЕЛЮША
ЯВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ДИМИТРОВГРАДчестити

Празника на свободата НА ВСИЧКИ СВОИ 
ПОТРЕБИТЕЛИ И НА ГРАЖДАНИТЕ

на всички граждани 
в общината,

пожелавайки им здраве, 
щастие и благоденствие

ЧЕСТИТИ

8 СЕПТЕМВРИ
€> 4 СЕПТЕМВРИ 1998 г.



ПЪТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ПТ ВР^__
ЧЕСТИТИ

■ ■; ш д. г. п.

ГЛАВЕН
ФИЛИАЛ
ПИРОТ

1Г 1РАУ/\НЬА\
Димитровград, Балканска 86

Жпро рлчун: 42802-601-7-841 код СПП Димитровград 
Телефони: централа

техниция база 63-369 Телефакс
СЕПТЕМВРИЙСКИТ 

ПРАЗНИЦИ
(010) 62-231. 61-488. 63-166. 62-695 

61-488

!Цл на работниците и 
гражданите честититтНа своите партньори 

и клиенти и на всички граждани 
в Димитровградска и Бабушнишка 

община честити

й

ПРАЗНИКА
НАСВОБОДАТА

на всички граждани 
в Босилеградска и Сурдулишка община, 
като им пожелава многоброОни успехи

в изграждането на пътните мрежи, здраве,
|8Ннп “ “

ъ

ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО щастие и общ напредък
V

%

-Ч)&ГГ\(1КА РАТ)0(1УП"
1> Т&осиленулу18320 Б1тигоу»гас1 

ЕИунгсЗа КагйеЦа 1 
Те1ех: 16840 
ТйеГах: 010-63-112

на деиаша, родителите и гражданите 
честити

В БОСИЛЕГРАД

НА СВОИТЕ РАБОТНИЦИ И 
ДЕЛОВИ ПАРТНЬОРИ И НА 

ГРАЖДАНИТЕ ЧЕСТИТИ
на членовете на партията и на гражданите 

в общината честити

Деня на
асвобождениш 8 СЕПТЕМВРИ като им иожелава 

здраве и щастие

Ш1С
всурдулицА Ч7®е!Г$171X1

ва р.о. 17000 Угал1в 
Те’еГол: '/гвл|е (017) 21-121. 122 
Те1ех: 16761 Уи А1.РА 
Те!едгаш: АЬРА Угагне 
Те!е(ах: 24-608 
Ро&тап5к1 Гах 85 шс

/ В ДИМИТРОВГРАД

аКа р>ат)

ОР МЕТАЕИА 1М0У5Ш1А р.о.

честити на членовете и привържениците на партията и на гражданите 
честититшврште 

пищи 8 СЕПТЕМВРИ на всички членове и привърженици на СПС и на 
всички граждани в общината и им пожелава 

многобройни лични и колективни 
успехи, щастие и здраве

като им пожелава лично щастие и успехи в преодоляването 
на трудностите

на деловите си партньори 
и на всички граждани 

в Босилеградска и 
Сурдулишка община ШИЕХ

ш^Босилеград

на своите потребители и гражданите 
честити

1СВПШВП1

В БАБУШНИЦА
РВЕОГ12ЕСЕ 2А 12ВА011 ЛАМЕ5ТАЦА ОР РВУЕТА на членовете на партията 

и на гражданите в общината 
честити

л!

П..1. "Циле” - Димитровград

на своите потребители и на всички 
граждани в общината 

честити

V )

ШтЛ^51>Шгм>еФГ
---- -------„ 4ГАМГЛЯ,К1 КАЯ1ЯА117.ЯЛВО Т ВЯЯТ1.ЛК (1Л(.ЛК1'КЯиК ИЛВОЙМСА

6 сейшември - 

Деня на освобождението

На всички граждани 
от Бабушнишка община 

ЧЕСТИТИ8 СЕПТЕМВРИ
с пожелания за 

икономически възход, 
големи трудови успехи 

и лично и семейно щастие

4 СЕПТЕМВРИ 1998 г.'ШтШй



а ПИ!ЛУ<К)М! К0НФКК11ИМ И,ШРШЛ4 (010) «1ЛМ

1 ДИМИТРИ РАЯI ,. ~
СА ПОТПУМОМ ОД1ОВОР1Ю1НАУ т1«*мГ*,ОР $'22

и 04 ')«*««<

ДОМЪТ ЗА 
СТАРИ И 

ПЕНСИОНЕРИ 
В ДИМИТРОВГРАД

СЪВЕТЪТ НА СИНДИКАТИТЕ 
В ПЧИНСКИ ОКРЪГ-ВРАНЯ

ЛЯИИТрОШ|'М — 1)1 мш
Тглщчм: „С1ЮВОДЛ" — Лни1Г|кшгрл*, ш. р. 43Ш б')1-1-1М7 под СПП — /1ишгтро*г(<м

НА ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ И ГРАЖДАНИ В 
БОСИЛЕГРАДСКА И СУРДУЛИШКА ОБЩИНА 

ЧЕСТИТИ

на своите работници и йоСйребишели 
и на всички граждани в общинаШа 

ЧЕСТИТИ
На своите клиенти 

и на гражданите 
в общината честитиПразника на свободата Деня на освобождението 8 септември - Деня на 
освобождението 

от фашизма
с Пожелания за асичко най-хубаво в живоша

ЮЛ В БАБУШНИЦАг Д.П. "ПРОГРЕС" 

БОСИЛЕГРАД
НА ГРАЖДАНИТЕ ГИМНАЗИЯТА 

В ДИМИТРОВГРАД 
ЧЕСТИТИ

8 септември

ЧЕСТИТИ

ЛЮО»1-ОУЕЧ&КА ига СА честити на гражданите

В СЕПТЕМВРИ 8 СЕПТЕМВРИ
НА УЧЕНИЦИТЕ, 

УЧИТЕЛИТЕ 
И ГРАЖДАНИТЕ 

В ОБЩИНАТА 
С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА 

ДОБЪР УСПЕХ, 
РАДОСТ И ЩАСТИЕ

1^С/Л//гОХ. 
ЯАвЯ
У 7-530 

1е1е1оп1: 
1е1о7ах 
21го пи»

ИС А 9САМЕМЕ \ГИ*П=
5 и г& и Мел

(01 7> 86-1 Ов. 86-772. 86-773 
с: (017) 86 - 774 
биг»: 441 02 - вОТ - 2 - 6740 

ГЧВО 20Р 8ик1и1юа ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЯ 
- БОСИЛЕГРАД

6АЬЕМ1КА НОИЗПМОш 0$е*псклии\.0.0.

Уг/Л//2Г01. МАШСЕТ7Л7С 
7 7070 ЛТоу'/ Веоогас/. /// ви/«ллаг26 Ь 

1в1в1оп1Ле1е1ака1: 011/131-004. 133-192 
222-33-69. 222-40-62 

27000 Л/о\<т Оо/тУа 7
1в1вЛзглЛв1о1вкз: (021 ) 61 2-473

ОА1НЛ///СА на потребителите и гражданите честити

5 септември
на деловите си партньори 

и всички граждани 
честити

5 СЕПТЕМВРИ
на деиаша, родителите 
и гражданите чесшиШи

„шрилеоп"
Ш ДИМИТРОВГРАД

АПЗемеделска кооперация 
ушница' Н
естити

___ те~»ври
- на селскостопанските 

производители и всички 
граждани в общината

и им иожелава 
радост, здраве и уейехиТелефони: директор 63-104, 

комерсиала 63-487 и 63-173, склад 63-296 
На деловите си партньори и гражданите честити

УЧИТЕЛСКИЯТ 
КОЛЕКТИВ НА 
ГИМНАЗИЯТА 

В БОСИЛЕГРАД 
честитиШ.з.СшларЯвното предприятие 

"Услуга" - Босилеград 
честити

18320 ДИМИТРОВГРАД 
Балканска 109

Телефони: директор (010) 63-289 жиро рачун 42802-601-6-705 
комерци)ала (010) 63-288 63-183 Димитровград
тел. факс - фин. дир. (010) 63-687

Деня на
освобождението

на всички граждани 
в Босилеградска 

община
На своите работници, потребителите и гражданите 

честити
на учениците и техните 
родители и на всички 

граждани в
Босилеградска община

Септемврийските празници

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 
- ДИМИТРОВГРАД

Фабриката за хляб 
в Сурдулица

честити на всички граждани на своите членове, на любителите на книгата 
и на всички граждани в Димитровградска община честити

I септември5 септември 
- Деня на 

освобождението 
на общината 
от фашизма

датасировсрад
честити

на всичкиграждани 
Деня на освобождението на общината

и им пожелава многобройни успехи 
във всички области на общественото 
развитие и щастие и радост в живота

шмш$«Е> 4 СЕПТЕМВРИ 1998 г.



ЕДНА ГОДИНА ОТ ОТКРИВАНЕТО НА РАДИО БОСИЛЕГРАД
Радиостанцията установи тясно съ
трудничество със стопанството, ка- 
кто с обществения, така и с частния 
сектор, както и със слушателите си 
в емисията ”Букет от желания”. 
Малобройният колектив досега 
изготви над 30 радиореклами за фир
мите. Фонотеката постоянно се обо
гатява с нова музика, така че сега 
разполага с около 3500 песни. Дне
вно се излъчват по 20-ина честитки, 
поздрави и музикални желания.

СТОЙНЕВА: ”НЕ СЪМ ДОВОЛНА 

ОТ ПОСТИГНАТОТО”
. Локалната радиостанция Радио Боси

леград. която на 8 септември ще навърши 
една година успешна работа, става все 
по-значително звено в системата на об
щественото информиране в общината, 
все повече привлича вниманието на об
ществеността и постоянно се увеличава 
броят на хората, които ни слушат” - заяви 
пред нашия вестник Нада Стойнева, гла- 
вен

ма начинаещи журналисти, един техник и 
един административен работник, не е в 
състояние да се натовари с решаването на 
тези проблеми.”

Според главната редакторка радио
станцията трябва да се обзаведе в съо
тветствие с техническите стандарти. Се
га тя разполага с компютър, но липсват 
преди всичко съоръжения, посредством 
които слушателите пряко да се свързват 
със студиото и да участват в емисиите.

”Не е решен докрай и проблемът с 
помещенията. Това може да стане само 
при условие, че Общинската скупщина 
подсигури помещения за работа на Цен
търа за социална работа, който да ос
вободи сегашните, които са непосредст
вено до нашите”, изтъква главната ре
дакторка. Сега радиостанцията разпола
га с две малки помещения, в едно от които 
е студиото, а другото е и за работа на 
журналистите, и за преки поръчки за поз
дравления и честитки, и ”щаб” на Цен
търа за култура, на който главната редак
торка е и директор.

Програмата се излъчва предимно на 
сръбски, а една част от нея и на българ
ски език. Все още не е уточнено коя еми
сия на кой език да се излъчва. Според 
Стойнева това зависи от журналиста и 
събеседника му, от хората, които уча
стват в емисиите. Същото положение е и

с честитките и поздравленията - дали чес
титката ще е придружавана от сръбска 
или българска песен зависи от оня, който 
я поръчва. Стойнева казва, че досега са
мо един процент от поръчаните честитки 
са на български.

”Все пак най-остър проблем в радио
станцията е кадровият въпрос и от ре
шаването му зависи дали тя от експери
ментална ще мине към редовна програ
ма, дали ще се увеличи времетраенето на 
програмата, кога ще се въведат нови еми
сии и съдържания и накрая - дали докрай 
ще изпълним поставената цел. Само с 
двама начинаещи журналисти и един тех
ник това не може да се постигне. Затова 
се налага редакцията да се попълни с още 
един техник и поне с още двама журнал
исти”, каза накрая главната и отговорна 
редакторка на Радио Босилеград, като 
подчерта, ”че решаването на проблема 
не зависи от редакцията, а от основателя 
- Общинската скупщина - който, въпреки 
финансовите затруднения, трябва да по
каже разбиране и заедно да го решим”.

В. Б.

и отговорен редактор на Радио Боси
леград, по случай първия рожден ден 
радиостанцията. - Нашето 
лжава Стойнева,

на
радио, продъ- 

все повече успява 
навреме точно и обективно да информи
ра гражданите за актуалните въпроси от 
всички области на живота - и в общината, 

републиката. Независимо от тези ус
пехи, аз не съм доволна от постигнатото, 
понеже не оправдахме напълно очаква
нията

и в

да бъдем повече сред хората”, пре
ценява тя извървяния едногодишен път.

Радиостанцията все още 
спериментална програма - всеки работен 
ден от 14 до 17 часа, в събота няма соб
ствена програма, а в неделя - от 10 до 14 
часа. Кога ще започне излъчването на 
редовна програма и кога ще се увеличи 
времетраенето й, все още не известно. 
"Все още не са създадени необходимите 
за това условия, подчертава Стойнева. 
От миналогодишния 8-ми септември до
сега е разширен обхватът на станцията.

излъчва ек-

Нада Стойнева

така че сега програмите ни се приемат в 
по-голямата част от общината. Необхо
димо е обаче да се "покрие” цялата об
щина. При това трябва да се решат и ре
дица технически и кадрови въпроси. Ре
дакцията, в която освен мен работят два-

РАЗГОВОР С ПАНЧО ПАНЧЕВ, ИЗВЕСТЕН БЪЛГАРСКИ ДЕТСКИ ПИСАТЕЛ

В ДИМИТРОВГРАД СЕ ЧУВСТВАМ ЧЕХОВСКИ
от България са го играли досега. Преди лгарски анимационни филми на 
три години, когато това представление бе времена: "Страст”, "Дупката”, "Наслед- 
поставяно в Бургас, аз отидох на т. нар. ници” и др. 
преднремиерно представяне. Преди да 
започне представлението във фоайето 
зад гърба си чух
приятелите си: ”И авторът е дошъл!”
Една друга жена тогава попита учу- филм. Вижте, аз се оказах много театра- 
дено:”Ма той жив ли е?” След като за- лен писател. Театърът е като приказка, 
белязаха, че аз чух това, тези хора като притча, докато киното е като ре- 
започнаха да се притесняват. Тогава се портаж, като документ. Изглежда, че мо- 
обърнах и им казах: "Спокойно бе, хора! цте способности са в условното. Трябва 
За мен това е най-големият компли- нещо да бъде вдигнато на метър и 
мент.” И наистина възприех това като двайсет от земята, да ходи по въздуха, 
комплимент, тъй като текстът, който Това е театърът. Киното имитира истн- 
написах преди повече оттридесст години, нското, пълно реалистичното, 
продължава да се играе и нататък.
* Освен ” Щръклица”, поставят ли се и 
други Ваши литературни произведения?

всичкиВ края на миналата седмшш е Димит
ровград Пребивава Панчо Панчев, изве- 

. стен български детски Писател и драма
тург. В голямата зала на Центъра за 
култура той Присъства на театрално
то Представление ”Щръклииа”, което 
Подготвиха По негово Произведение чле
новете на Младежкия театър към На
родната библиотека в Димитровград. 
Използвахме Пребиваването на г-н Пан
чев в нашия град да Проведем разговор с 
него за нашия вестник.

* Г-н Панчев, какви са Вашите 
впечатления от представлението?

* Писали ли сте сценарии за игрални 
филми?как една жена казва на

-Имам само един сценарий за игрален

- Много приятно представление - пре
ди всичко затова, че в него играят съвсем 
млади артисти, които, разбира се, 
рва ще има да се учат на много неща. 
всеки случай никой много научен не може 
да ни поднесе тяхната непосредственост 

радост. Много беше приятно 
може би и затова, че младостта на артис- 

беше свързана с един много уютен

* Между другото, Вие сте главен и 
отговорен редактор на детското 
списание ” Славейче”.

тепъ-
Във

- По-рано това списание правеха 13- Напоследък се поставят много и с
голям успех две от трите мои произве- души, а сега го правя сам. Това списание 
дения за Хитър Петър. Поставя се много го „ма вече 42 години. Аз не зная какво 
и приказката ''Принцесата и свинарят . ще стаНе с него, тъй като Съюзът на 
Това е моя версия на приказката Сви- писателите няма пари. В момента все още 

тия вСофия»а «ледтовас^учил теигрозиГиис м!^°ХсселГп^ ™ книжка под наслов "Славейче".но
в Театралния институт. Ьил с журналист ■ Т(| |)ц ц ишшса1|а по ан.

„ерес,юнски, по сснсршш.ки, а по
санието ”Тсатьр”. След журналистическа- южпаяшки, което ще рече, че е малко сга,саШ1е. 
та кариера е работил дълги години п много шантава. Осаси топа, често се играе и 
софийски театри. Неговите литературни моята версия на Черпената шапчица ,
произведения са преведени ни около 15-ина която е написана доста духовито. - В последно време се занимавам доста
с‘ици> _________ __ Поставя се и приказката "Кукла нукла и с детска литература под псевдонима Дядо

Пънч. Аз непрекъснато пиша разни дре
бни щуротийкн. Опитвам се да напиша и 
една комедия под название "Гърбав 
късмет”, но засега съм още далече от 
завършването й.

Разговора води: Б. Димитров

и жизнена Панчо Панчев е роден на 17 ноември 
1933 г. в София. Гимназиалното си обра
зование етите

град, който има една спокойна, приятна 
атмосфера. Аз се чувствах във вашия 
град наистина чсховски.

наистина нямам представа докога ще 
излиза. Така е това в кризата. Моя голяма 
мъка е да не стана "гробокопач” на това

* Ако не се лъжа, Вие за втори път 
идвате в Димитровград.

ло

* В момента пишете ли нещо?
- Да, ако изключим едно кратко преми- 

ирез Димитровград преди много 
, когато бях ходил в Прага. Иначе,

наване
години
аз идвах тук преди две години заеДН 
артистите от софийския театър На
родна сцена”, които изпълниха предста
влението "Щръклица”, по мой текст. Ди
митровградската публика тогава хареса 

рс лставлепие, т!ЖМ<нсакто_и_»Р^

редица други.о с което подготвиха младите
Младежкия театър към На- * иматс ли информация, поставят ли се 

библиотека.

ставлснието
артисти от 
родната понастоящем Ваши произведения и в 

чужбина?♦ Имахте възможност да разговаряте с 
Борис Лазаров и другите членове на . "Щръклица” е играна през това лято
точи млада театрална група. Проявяват . Норвегия. Един

далечна европейска страна. Преди пяко- 
същата пиеса се игра а Ню

това п ЛЪВ ВЕГЕТАРИАНЕЦ
-----По принцип мразя годишнините
юбилеите. *Аз се скрих на своята 50-та и 
60-та годишнина, тъй к»т»мисля^че е «о-

чества?” Неотдавна "„“Пот-
777 месена,

интерес да подготвят още някоя 
Ваш текст?

ли те 
пиеса по

Уж съм иар, уж съм цар, 
а си нямам другар.
Всява страх, всява страх 
моят лаком стомах.
Нощ и ден, нощ и ден 
дебне скуки край мен. 
ЗаШава, затова 
с мойтш умна глава 
днес реших, днес реших: 
там, до извора тих, 
край леса, край леса 
аз трева ще Паса...

яко години
- Стига да искат. Аз им оставих една д Преди топа беше изпълнена на 

моя книжка с три приказки, в които мпого мсста - от Монголия до Ню Йорк, 
главен герой е Хитър Петър. Договори- ()Т фи„лаПдия до Кипър. Освен Щръ- 
хме се да им изпратя и други неща. клица” още десетина заглавия са поста-

чужбина. Аз имам 30-тииа творби, 
които са играни на драматичната сцена. 
Имам и 12 пиеси, играни по телевизията. 
Освен това съм писал сценарии за анима
ционни филми. Около 40-ина ппима- 

„ текст преди ционни филми са направени по мой сцс-
повс^оттридесет години!*Много театри .{„рий. 4еж„у * ............Добрите бъ-

ствие с моя нестандартен

живеем, трябва да се опитваме да запазим
чувството за хумор, зящото без иего труди» 
се отстоява днес. Някои Царски хумор- 
исти бяха измислили девиз: Свстьт с 
оиелял, зящото се е смял.

ПЯ1Ш В* Понастоящем колко театри в 
България са включили в своя
репертоар представлението 
” Щръклица” ?

Панчо Панчев

4 СЕПТЕМВРИ 1998 г.ШтШ



ПРИКЛЮЧИХА 33-ТЕ ФИЛМОВИ СРЕЩИ НИШ ’98"

НАИСА" ЗА НАТАША НИНКОВИЧ11

дни роли са наградени Бранка Катич и 
Миодраг Кръстович. По мнение на офи
циалното жури най-добър дебютант е 
Иван Йевтович,

Освен тези, на заключителната вечер 
на тазгодишните Филмови срещи (30 ав
густ) бяха присъдени и връчени и ня
колко неофициални награди, които оси
гуриха спонсорите на тази манифестация: 
най-романтична двойка са Наташа Шо- 
лак и Драган Мичанович, а най-добз>р ак
тьор и певец - Никола Койо.

Наградата ”Павле Вуисич” за изклю- 
читслсн принос за актьорското майстор
ство и югославския филм беше връчена 
на Данило Бата Сгойкович. Такова ре
шение взеха членовете на Комисията за 
тази награда, включваща артистите Лю- 
биша Самарджич, Люба Тадич и Мили- 
войе-Мича Томич - също лауреати на на
градата ”Павле Вуисич”. Читателите на 
”ТВ Новости” решиха наградата ”Тя и 
Той” за най-добрата двойка актьори през 
тая година да получат Бранка Катич и 
Драган Бйслогърлич. Интересно е, че 
Драган Бйслогърлич за трети път печели 
тази награда - през 1991 година с Весна 
Тривалич и през 1993 с Аница Добра.

В.С.Б.

Наградата ” Царица Теодора” за най- 
добре изпълнена женска ролн получи Ду- 
бранка Ммптоннч, а ”Цпр Константин” 
за най-добра мъжка ролн - Никола Койо

За ролята Вера пъп филма "Спаси
тел” актрисата Наташа Нпнкопич беше 
провъзгласена за победител на 33-те Фи
лмови срещи в Ниш и получи голямата 
награда - статуетката "Наиса” (речна са
модива, произведение на скулптора Ми- 
ролюб Костич) и парична награда от 
15000 динара. Това реши журито на Фес
тивала , чийто председател бе Весна Чи- 
ичич, а членове Бранко Плеша и Марко 
Николич. Наташа Нпнкович е абсолю
тен победител на Срещите, защото и от 
страна на публиката бе провъзгласена за 
най-добрата и най-популярна актриса.

По решение на журито, награда "Ца
рица Теодора" за най-добре изпълнена 
женска роля получи Дубравка Миятопнч 
за ролята си Надица във филма 'Три пал
ми за двама барабн и рибка", а "Цар Кон
стантин" - за най-добре изпълнена мъж
ка роля беше присъден на Никола Койо 
за ролите Боки във филма "Куми ми Елн- 
от" и Бибер във филма "Рани”. Освен 
бюста на цар Константин, респективно 
на царица Теодора те получиха и по 10 (XX) 
динара.
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Продседатолката на журито Весна Чипчич 

връчва статуетката "Наиса" на победителката

Грамоти за изключително добре из- /пипната кинопродукция и по 8000динара 
пълнени женска и мъжка роля в пред- бяха връчени на Наташа Шолак и Мило- 
ставеиитс на Срещите филми от тазго- рад Мандич, докато за най-добри епизо-

днешният, и какво от това? Вместо да 
се веселим, да се радваме, ние тука 
въртим веригите. Кисело се засмиваха 
и тръгваха към къщата. Всички се объ
ркаха, когато Майката развърза забра
дката си и вместо към къщата, тръгна 
към портата. Някак си по същото време, 
оттам дотичаха няколко момчета. Най- 
големият страхливо каза: "Там е, край 
реката!" Майката не го погледна дори.

ТотиопаЬ Н. ЦбеткоЬичТ^ато дете често си играех с ку- 
1 Акличката, лепна устните й на на

бъбналите си зърна и й пея приспивна 
песен, пея, пея... Тази кукла идва и сега 
всяка нощ при мен, на сън ме тегли за 
ръкава и ми говори, че тя е един
ственото ми бебе и че не трябва да 
искам друго... И точно тогава - майка ми 
идва в спалнята ми, седне до мен, не ме 
пипа и не ме поглежда. След малко мъ
лчание започва; сънувала как някой ме 
чака, а мен ме няма никъде, как съм се 
омъжила и вместо децата на девера ми, 
мойте деца държали венчалната ми ро
кля, а тя чудо се чуди кога съм родила 
толкова деца. Като някакъв сомнамбул 
излизам от къщи и тръгвам към реката, 

, недалеч от махалата. Като дете съм се 
бръчкала в нея и съм се крила в шу
браците на брега й. Божичко, колко 
много лудувах тогава и колко се радвах! 
Мисълта, че Той е там, в някой вир, във 
върбалака - силно потискваше у мен: и 
дъх, и слух, предчувствие и страх. Ма
шинално скубех тревите и храсталаци
те и изведнъж започвах да викам, да 
крещя, говорейки Неговото името. Ис
ках да продъня облаците, да пресуша 
реката, земята да пресека на две! Пла
ча, плача и заспивам, млъквам втрен
чено загледана в реката, в течението и 
безкрайното трептене на листата, 
омаяна от това шумолене, от жубора... 
и колкото повече се събуждах, толкова 
по-ясно се чувах: няма повече да мълча 
пред никой, няма!... Не помислях дори 
да скоча в реката, не, защото и тя, 
реката, е като смъртта - мълчание! Ще 
свикнат хората с мен, такава, каквато 
съм си , с течение на времето ще се 
пръсне и това в мен, ще прегори. От 
момента, когато се запознахме, като че 
ли небето се отвори и ангели ме 
понесоха през питоми простори, омаяна 
от неговия лик. И никак да стана Негова 
- защото е семеен! Пусто да му е! Готова 
съм да се омъжа за когото и да било, 
само Той да си остане мой, да родя наше

СТАРАТА /НС/НА
Разказ

заспива. Вгледана в белотата на про
зореца като че ли вижда образа му, 
нарисуван от нейните сълзи.

дете, да раста с него и да му се радвам, 
макар и веднага след това да се 
разделя от тоя Незнамсикой, без обяс
нения, без сила и трохичка срам... 
илюзии за него, илюзии за мен и нека 
така да се разпъваме докато можем... 
Всяко място, на което сме били, дните, 
които сме прекарали заедно - това е 
единственото, което помня, което пла
мти у мен, а всичко друго е умиране.

Идваха стройници, с фотографии на 
годеника - само за да се реши, да не 
остане стара мома, да се задоми като 
връстничките си, да си роди деца, ако 
вече не е късно, родителите й да не си 
отидат на оня свят с отворени очи. С 
часове шепне, изповядва се, целува и 
слага в пазвите си, за да стопли с горе
щината на тялото си купчето неща, по
дредени в малко сандъче от филигран, 
което от някакво си пътуване по белия 
свят й бе подарил Той. Кой знае за кой 
път тя чете на глас всяка буквичка от 
картичките, нейното неспокойствие. С 
пълни ръце такива спомени започва да 
танцува, чувствайки стисъка на него
вите ръце около талията си. И така, 
като омаяна, би рухвала на пода, ди
шайки ускорено, завесите треперят, а 
звездите я гледат предизвикателно 
през прозореца...

Като си помисли, че би могла да ос
тане без тези вещи, без тези скъпи спо
мени, на бърза ръка се подготви и 
избягва в града. Скита из улиците, из 
които те двамата кришом са мечтаели 
за бъдещето, вглежда се в прозорците, 
надниква в неосветените сокачета, в 
които отчаяно безкрайно са се целу
вали, разперва ръцете си и прегръща 
самата себе си, небето, целия свят, уве
рена, че където и да е сега, Той непре
менно е в нейната прегръдка. Изморена 
се завръща вкъщи, ляга облечена и

Скоро пристигнаха до мястото, къ
дето лежеше Фиданка.

Мъжете свалиха шапките си, женитеДенят беше сърдит - слънцето плга
сне, измъквайки се трудно от облаците развързаха забрадките си. 
и пак изчезне. Развихри се вятър да 
изскубе земята и гони всичко каквото са бе покрил лицето й, блузата разко- 
срещне, а небето - като кора на скапана пчана до пояс, полата й над коленете,

досущ като заспала. Пристигналите по- 
Необичайно за това годишно време следни се приповдигаха на пръсти, за 

откъм реката се чуваше крясъка на най- Да видят по-добре. Около тялото на Фи- 
различни птици и кучешки ляй... Хората Данка - разхвърляни картички, химиче- 
от сокака скришом протягат главите си ски моливи, стихосбирката на Дис 
над оградите, ослушват се, въртят гла- “Удавените души“, кукли, лепенки, а 
ви, понякой се кръсти, очаквайки от там около врата й - стрък къпина. Ръцете и 
може би отговор на действителността, свити, като че ли още стискат. Очите 

страха, който зее от отворени, изпълнени от небето. Неспо
койствие царува на лицето й. Посегне 
ли някое от децата да вземе нещо от 
разхвърлените вещи - по-възрастните

- Няма! - казва бащата и изчезва с го упрекват с погледите си. Майката се
нарамък царевичак в обора. наведе над Фиданкиното тяло, махна

- Пусто запустяло! - изохка майката, кичура коса от лицето й, погали я по
те очите, но не успя да ги затвори. Зарида,

занарежда. Заплакаха и занареждаха и

Фиданка бе като заспала. Кичур ко-

тиква.

която ги натисна и 
всичко онова, което донесе тази сутрин. 

- Няма я! - казва майката.

С първите гости, а тази сутрин 
идваха едни след друг, лели, вуйчовци,
братовчеди, нещо се бе вкаменило в Р°ДНИНИ> комшии... 
гърдите на майката. Не отговаря на поз
дравленията, на честитките им, а без- тата свиха опашки, скимтейки изчезна- 
мълвно ги гледа като парализирана, ха към махалата. Едва тогава бащата 
Един от роднините изважда от джоба си коленичи до Фиданка, закопча блузка- 
телеграма и започва да чете: "В неделя та й и стисна ръцете й, стараейки се да 
_ 10 часа се сгодявам. Елате на годежа ги стопли с дъха си. От роклята на Фи- 
ми! Фиданка..." И другите извадиха те- данка стърчеше късче хартия. Извади 
леграмите си. Едва тогава майката се го внимателно и се вгледа в него с на- 
сепна и ридаейки, каза: "Какъв годеж, сълзените си очи. С ръката на Фиданка 
леле!"

Птици пръхнаха с крилете си, куче-

в

беше написано:
- Може би Фиданка иска да ни изне

нада? И роднините започнаха да се из
преварват всеки да каже по нещо. 
Започнаха: еми къде са сега, кога ли ще 
дойдат, кой е Тоя, защо през цялото 
време го криеше, как така никой и ни
къде да не я е видял с него. Обади се и 
един роднина, твърдейки, че не само я 
е виждал, но от години вече се познава 
с избраника на Фиданка. И "подробно" 
го описа, изненадвайки всички. Спом
няха си не толкова честите идвания на 
Фиданка на село и как била говорила, 
че ще ги покани всички на годежа си, в 
деня "по-велик от всички", както 
уточняваше. И ето,

”Искам да се радвам на
слънцето
да му се Предавам
да ме милва
и да изгоря с него
а когато изчезна
никой да не ме търси!”

I
щ'

•у , Томислав Н. Цветкович е роден в с. Горно
' Синковце, Лесковашко, през 1933 г. Печатал е

стихосбирките си "Грабежи", "На века, на 
вятъра“,"Хисарски отзвуча",“Земно време", 
"Вливане“ и сборниците разкази "Пукнатини" и 
"Фотография над кревата". Освен това пише и 
драми. Томислав Н. Цветкович е лауреат на 
"Октомврийската награда" на гр. Лесковац и на 
"Буковата награда", която присъжда 
Културно-просветната общност в Сърбия.

I

-Защо, сине - изпищя бащата и ос
тана така, свит о.т вопъла.този ден е
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нашенци в света на науката

ДОКТОР НОВИЦА В. МЛАДЕНОВ 

ПО СТЪПКИТЕ НА БАЩА СИ
МЕРКИ ЗА САНИТАРНА 

ЗАЩИТА НА ИВКОВИ 
ВОДЕНИЦИ

Димитровград и всички околни селища, които са включени 
към регионалния водопровод, от няколко години насам се 
снабдяват с питейна вода не само от извора в Пъртопопинци, 
но и от този в местността Ивкови воденици, недалеч от 
ДимитрЬвград. Тук са изградени кладенци, които, заедно с во
дата от Пъртопопинци, обезпечават ежедневно по 500 литра 
вода но човек, с което едва ли може да се похвали някой град 
в Сърбия. Тъй като става дума за извор, който се ползва 
отскоро, предвидени са необходими мерки за санитарна 
защита на кладенците. Това на практика означава, че в непос
редствена близост до изворите се забранява ползването на 
всички химически вещества, които се ползват в селското 
стопанство. .
Членовете на Изпълнителния отбор на Общинската 
скупщина бяха осведомени, че зоната за санитарна защита на 
извора в Ивкови воденици обхваща 19 020 м2 площ, която 
трябва да се трансформира в обществена собственост. По 
предложение на Общинската скупщина това ще извърши 
правителството на Сърбия, понеже общината вече няма 
такива компетенции. Остава само ”Комуналац” да определи 
точната граница на зоната, за да могат собствениците, чиито 
парцели попаднат извън тази граница, да обработват своите 
имоти. Иззетите площи в зависимост от класата ще бъдат 
платени средно по 10,40 динара м2.

Д-р Новица В. Младенов е роден на 12 юли 
19о4 година в Зайчар и е син на д-р Велин 
Младенов, доктор на селскостопанските нау- 
ки. Основното си образование получава в гр- 
ад Инджия, къдто се преселват родителите 
му. Гук завършва и гимназия. Вдъхновен от 
примера на баща си, д-р Велин Р. Младенов, 
Новица постъпва в Селскостопанския факу
лтет в Земун и се дипломира през 1980 го
дина. Веднага след дипломирането си запо
чва да работи в Селскостопанско-промишле
ния комбинат Агроуния” в Инджия като ръ
ководител по полевъдство в Кърчедин. а две 
години по-късно - в Селекционерската стан
ция” в Инджия.

- От 1989 до 1993 година бях председател на 
Съвета от специалисти за житни култури в Срем 

Новица. Следдипломна квалификация по 
генетика и облагородяване на житните и зеле
нчукови култури започва през 1983 и защитава 
магистърската си работа през 1992. а четири го
дини по-късно (1996 г.) докторира с труд за нови 
сортове пшеница. От януари 1994 година д-р Но
вица Младенов работи в Института за зеленчук
ови и житни култури в Нови Сад, по-точно в За
вода за облагородяване - селектиране на пшени
цата. До сега д-р Новица Младенов е публикувал 
повече от 70 научни трудове, както в югослав-

- казва

А.Т.

ПОПРАВКАДоктор Новица Младенов живее със 
семейството си - съпруга и две деца- в 
Инджия, но поне два пъти годишно с радост 
посещава село Смиловци, Димитровградско, 
родния край на своите родители.
- Другаруването с връстниците си от тати- 
ната Горна и мамината Раншна махала от 
детските ми години не се забравя - споделя 
той.

Поради грешки в Пред Печатната Подготовка, каша 
автор на рисунката Портрет кп>м текста ”Въодушевен 
съм от старата българска архитектура” на сшр. 9 в ми
налия брой на ”Братство ”, вместо Миролюб Евтимов, 
е Посочен М. Евшович. Молим г-н Евтимов и 
читателите да Приемаш нашето извинение.

ските, така и в чуждестранни научни списания.
Цветанка
Андреева

Редакцията

РАЗГОВОР с ПОВОДожм пог/шт шсш13 *

налото, сегашното се знае, пък той тря- 
бва да наблюдава бъдещето. Сега се за- | 
връщам от пленера в Сисевец край Леск- | 
овац, където участвах със сина ми Сашо, 
който следва в Художествената академия 
в Псруджа.

Този пленер е пръв и организаторите г 
му имат същите проблеми, които имаше 
и Погановският пленер преди години.

* Г-н Яхнаджисв, казахте, чс участва- А 
тс в различни пленери. Имам чувството, Н 
че ги обичате, както и всичко онова, кое- 
то се случва на тях... V"

- Как да не! Обичам ги, защото оби- | 
чам и хората. На Запад тс са затворен тип V 
от определен кръг хора и трудно се влиза Н 
в тях, а в Сърбия те са отворени, хората Я 
идват, кога го художниците рисуват, наб- ц 
людават и това придава един особен чар — 
на работата. Имам чувството, 
шиите участници в този пленер наблю
дават нещата, реката, камъните, пък и 
самия Погановски манастир повърхност
но, без да се задълбочат в същността па 
материалното, на битието.

на това и не обърщам много внимание - 
моето е да работя и рисувам, пък 
любителите на изкуството ще си кажат 
своето.

Тези рни в Димитровград Пребивава 
един ош наи-големише съвременни бъл
гарски живоПисии Иван Яхнаджиев, При
дружен от сина си Алексащр>р. При за
въртането си ош Перуджа (Италия) 
той се отби в нашия град и ние изПолз- 

момениш да разговаряме с този 
наистина голям художник и голям човек.

* Г-н Яхнаджиев, разкажете ни нещо 
за себе си и за началото на Вашия

Ш.1 ЯИШ.* Какво рисувате и къде сте експони
рали досега своите творби?

- Не обичам да говоря за своите тво
рби, тъй като всеки трябва първо да ги 
види и по този начин лично да почувства 
картината и онова, което е на нея. Само 

зрителят може да се сближи с фигу
рите и да ги почувствува, иначе остава 
само една куха декорация. Старая се да 
рисувам онова, което сънувам и да пре
неса съня си на платното, като при това 

забравям същността. Имам около три 
цикъла, така да кажа, в които бих разде
лил картините си: "Корабите на Созо
пол”,, ’ Доброполският манастир” и "Се
мейството Нуди”. Имал съм изложби в 
Австрия, Германия, Чехия, Словакия и 

Япония. Картини съм изла
гал и в Държавната галерия в 
София, и в галериите извън 
страната: Щатите, Япония, 
Белгия, Бразилия, Италия, 
Франция, Корея и нр.

ниI ш гШвихме

такатворчески път.
- Роден съм през 1948 година в София, 
- и днес живея и работя. Завършил 
Художествена академия в София и

където 
съм
още като студент се опитвах да се ос
вободя от твърдия реализъм, който 
дееше в академията, а и изобщо в цяла 
България. Отначало ми бе трудно, но с 
упорита работа и с времето преодолях 
този период. В момента ме водят като 
най-добър съвременен художник, но аз

невла-

Иван Яхнаджиев:
При вас тази година стават интер
есни неща в културата - сто и десет 
години от съществуването на 
самодейния театър и сто години от 
Библиотеката. Имате една от най- 
хубавите галерии в Сърбия, пък 
защо и да не дойдат художници от 
България, да излагат тук своите 
картини. А пък вашите художници 
биха могли да излагат в София. 
Защо не? Нали културата не 
признава граници.

че сега-

* Господин Яхнаджиев, след като раз
брахме, че сте били в Италия със сина си, 
какво можете да ни кажете за топа пъте
шествие?

* Как-ъи е поводът да се 
отбиете в нашия град, който 
има доста художници, а и лю
бители на изобразителното

- Синът ми Сашо, както вече казах, 
следва в Художествена академия в Пе
руджа, пък там участва и в един пленер.
По това време там се състоя и един джа- нието с голямо - и за художника, и за 
зов фестивал, аз имах изложба и пие два- модела> а хората обичат да се рисуват и 
мата се срещнахме там. Перуджа е цялата 0бимат да бъдат наблюдавани...
в камък и имах възможност да рисувам на Лили Иванова пожела същото и за
площада с разрешението на кмета. Сами- ссбс си< а моето удоволствие е неопнсуе- 
ят площад е от XIII век, това е нещо чуде- мо Зацознахме се лично преди години, 
сно! Да рисуваш на нещо, което там стои 

просто очарователно!

изкуство?
- Това не е първото ми ид

ване в зова красиво градче. 
Впрочем аз съм бил участник 

"Погановски мана-нпленера 
стир ’94” и оттам познавам 
много хора, а най-много моя 
приятел и домакин на плене
рите в Поганово Димитър 
Илиев, както и художника 
Дими-гър Димитров. Погаио- 
вският манастир е нещо вели- 

косто само

когато имах изложба в Софийския цен- 
тален затвор, който е напълно съхранен,

че пак ще ни гостува, защото обича Дими-

с векове, е

коленно, нещо, 
трябва да се преживее, камъ
кът трябва да се докосне, по- 

тогава ще се почув- 
Звщото без историята 

векове)

ничсство и с
мата българска естрадна певица.

- Аз съм един от първите художници тро|,Град, Погановския манастир, хората, 
п България, който рисува боди арт. Топа к#мънитс. Нека да повярваме на думите 
с рисуване върху тялото на модела
П1ТО премахне......латното, остава само
моделът и рисуваш върху него. Вълне-

гали и 
ства.
(а камъните я носят с

няма и бъдеще, 
закача ми-

, а ко му. А той никога не лъже.
Разговора води1 Димитър Димитрови сегашното 

не трябва даИван Яхнаджиев, Фигури Художникът
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ПРЕЗ 1951 ГОДИНА НАСЕЛЕНИЕТО В БОСИЛЕГРАДСКИЯ КРАЙ Е БИЛО ЗАСТРАШЕНО ОТ ГОЛЯМ ГЛАД

ГРИЖИТЕ ПРЕДОТВРАТИЛИ 

ГЛАДУВАНЕТО
С огромните усилия нп много хора от нашия край, конто разчистиха затрупания със снежни пресни път през Бесна кобила и е 
щедрата помощ на партийното ръкоподстпо на Сърбия спечелихме битката за осигуряпанс на храна за гладупащото население 
- спомня си днес Владо Митоп, по онопа нреме околийски шеф на Комунистическата партия и Босилеград

От бурните години след Втората спе- състояние сами да го решим. Застрашени 
товна война населението в тогавашна Бо- са от глад над 1000 семейства и то пре- 
силеградска околия като особено трудна димно работнически. За март не можа- 
е запомнило 1951 година. И днес хората, хме да заделим за населението наряд по 
преживели това време, я сочат като ”зла държавна цена, ни го безплатна храна на 
година”, т.е. като година на голям глад. социално застрашените, защото а околи- 
Но те същевременно я помнят и като вре- ята нямаме пито килограм зърно. Преди

това разпределихме 80 тона ръж на иай- 
застрашените, но при условие да го вър
нем с царевица в житния фонд. Това сто
рихме на наша отговорност, т.е. по реше
ние на Околийския народен съвет, защо
то нямахме друг изход.

Зърното, което е разпределено по на
ряд от държавата, се намира на желе- последствия, 
зопътната гара вън Иранска баня. Става 
въпрос за 40 вагона царевица, а до 15 
април ще пристигнат още толкова.

Това количество зърно трябва да се 
превози до гладуващите семейства. Във 
Вранска баня няма пито един склад за 
жито и само едно малко количество от 
зърното успяхме да поместим в различни 
черкви в околността.

Досега два пъти безуспешно се опита
хме да почистим от снежни преспи шосе
то през Весна кобила, за да стане то от
ново проходимо. Правехме това без как- 
вито и да е технически съоръжения: ръч
но и с лопати. Обаче това, което почи
ствахме денем, нощем снежните вихру
шки затрупваха.

Тъй като синоптиците съобщават за 
още снеговалежи, вероятно шосето ще 
бъде непроходимо чак до 15 април. Но 
дори и да успеем да го разчистим, ползата 
ще е малка, защото разполагаме само с 
два камиона, които не са в движение.

За превозването на зърното, както и 
на други хранителни продукти, са необ
ходими най-малко 20 товарни камиона, 
които трябва да са ангажирани ежеднев
но поне един месец.

Храната, която ни е доставена се нами
ра на железопътната гара във Вранска 
баня и е застрашена от разваляне, тъй

като нямаме складове. За временното й 
складиране на гарата се изразходват мно
го средства.

Ще организираме още една трудова 
акция за почистване на пътя през Бесна 
кобила и разчитаме на пълната подкрепа 
па населението. Обаче проблема с транс
порта не можем да решим, защото Вран
ска баня е отдалечена на 76 километра от 
Босилеград.

Обръщаме се към Вас с молба да съ- 
действате за организирането на транспо
рта, за да не се стигне да масово гладу
ване, което може да има много тежки

Владо Мме на изключително големи грижи за чо
века. години

Това е периодът и на пълен разгар на 
информбюровската пойна срещу Югос
лавия. Бедствено време. Незапомнената 
суша през 1950 година почти унищожила 
цялата реколта в страната. Положението 
в Босилеградска околия, която включва 
45 села с над 30 000 жители е много тежко: 
ежедневни престрелки на границата, 
през която се прехвърлят диверсанти, ст
радат хора, околията е в пълна пътна 
изолация. Единственият черен път към 
вътрешността на Сърбия, минаващ през 
негостолюбивата планина Бесна кобила, 
повече от половин година е бил непро
ходим. През Власина е минавала само 
пътека за пешеходци и за коне.

И именно при такива обстоятелства 
населението в Босилеградска околия ос
тава без жито още в началото на 1951 
година. Над 1000 семейства са застраше
ни от глад. Настава панически страх, по- 
силен дори от онзи по време на война. 
Околийският комитет на КПС решава да 
предприеме мерки за преодоляване на 
сложното положение. На 31 март 1951 
година неговият политически секретар 
Владо Митов изпраща писмо, с което се 
обръща за помощ до Областния партиен 
комитет в Ниш.
С ЛОПАТИ СРЕЩУ СНЕЖНИТЕ 

ВИХРУШКИ
В писмото, между другото, се изтъква 

и следното:
”Прехранването на населението в на

шата Околия е най-сериозният проблем 
и въпреки всички усилия, ние не сме в

Владо Митов е роден ирез 1921 г одина 
в село Брапковци. По образование е зе
меделски техник. Участник е в Народно- 
освободителната война.

След 1945 година Митов е заемал най- 
отговорни политически постове в Боси
леградска околия: политически и органи- 
зациониеи секретар на Околийския коми
тет на Комунистическата партия, предсе
дател на Околийския народен съвет, член 
на Окръжното изпълнително партийно 
бюро.

СФОРМИРАНА ТРАНС
ПОРТНА БРИГАДА

За тона как е решем възловият проб
лем с транспорта на зърното и другите 
хранителни продукти, тези дни Владо 
Митов сподели:

”С огромните усилия на много хора от 
нашия край, които почистиха затрупания 
със снежни преспи път през Бесна кобила 
и с щедрата помощ на партийното ръко
водство на Сърбия спечелихме битката 
за осигуряване на храна за гладуващото 
население.

След като писмото-обърщение от на
шия Окръжен комитет било прието в Об
ластния партиен комитет в Ниш, органи
зационният му секретар Светислав Поп- 
ович-Тиле веднага осведомил за пробле
ма секретаря на ЦК на КПС Петар Стам- 
болич. Стамболич подел спешна инициа
тива за ангажиране на свободни камиони 
от много градове в Западна Сърбия. За 
кратко време бяха осигурени 20 камиона 
с водачи, от които бе сформирана транс
портна бригада. За един месец бяха пре
возени всички стоки от Вранска баня и 
околийските магазини в Босилеград бяха 
заредени.”

Митов добавя, че ябълковата реколта 
в Боснлеградския край през есента на

От 1951 до 1963 година три пъти е 
избиран за народен представител в Скуп
щината на Сърбия. Пенсионер е от 1964 
година и в момента живее в Босилеград и 
Ниш.

1951 година била особено изобилна и не 
знаели какво да правят с нея. По пар
тийна линия пак се обърнали до ЦК на 
КПС. Получили отговор, че е осигурен 
пласмент на изгодна цена за цялото коли
чество плодове. Сетне пристигнали 60 ка
миона и проблемът бил решен.

От този бурен и труден период Митов 
изтъква още едно важно събитие. След 
като станало ясно, че пътно-транспортна 
връзка през Бесна кобила не е достатъ
чна, на 2 фебруари 1952 година Изпъл
нителното бюро на Околийския партиен 
комитет взело решение за изграждане на 
шосето от Босилеград до Власина. И ка
кто е известно, днес това е главният маги
стрален път на Босилеградска община.

Вене ВЕЛИНОВ

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН 
ВИ ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (30)

от любеницата се смила, разбира се, без семките, 
слага в пластмасови торбички и се замразява. Ни
какви добавки не са нужни при пресните зрели 
плодове. Който иска може да прибави 3-5% захар, 
или да купажира (смесва) нектара с малко сиропи 
от други плодове и да си приготви замразени кок
тейли.

Лубеницата е любим плод на децата и те трябва 
да я консумират, без оглед на ония последствия. 
За съжаление, при нас големи количества пло
дове пропадат неизползвани, защото при зас- 
таряване бързо губят качеството си. В други стра
ни лубениците се преработват в дълготрайни из
делия. В Русия например плодове с малки размери 
се подлагат на млечно-кисела ферментация и ги 
наричат ”квашение арбузи”. В някои страни от 
Средна Азия изцеждат любеничння сок 
стяват чрез варене. Получава се ”лубеничен мед” 
- един вид "рачел” (рецел), всъщност концентрат. 
У нас на трайна преработка се подлага само ко
рата за сладко или за озахарени (кандирани) про
дукти. В някои области на Южното Задкавказие 
семките от лубеница се използват за "грицкане”, 
подобно на нашата склонност към печени и со
лени тиквени семки.

Следователно, анонимчето ми, тичай на пазара 
за лубеници, ако още ги има и търси от родите- 

си да те снабдят с още топли гащи за през 
зимата. За всеки случай, защото и замразеният 
сок подкарва към тоалета.

П.С. Чичко Асене, нови гащета не са ми 
нужни йонеже леля Гена ош Австрия Постоя
нно ми изПраща ”Памйерс" Пелени. Богата 
работа. ИзПолзваш ги и башко, и татко, и 
уяуо. Но това е семейна тайна. ИзПращам и на 
Вас еуин чифт ПамПерси. Не се стеснявайте 
уа ги оПишате.

ФФТ© окоЛУБЕНИЦИ 

ЗА ПИЕНЕ
Анонимна изповед. Чичко Асене, Прощавайте, 

че ми е неууобно у а открия кой съм и откъуе съм. 
Причината е Поуигравателнияш Прякор на 
нашия роу - Мочльинии. Прауяуо, когашо се 
завърнал от Печалба във Влашко, освен сол, 
уонесъл и семе ош лубениии, които му много 
харесали. Обичта към лубениците от Прауяуо 
Преминала на уяуо, от него на татко и най-сетне 
любеничните "гени” наслеуил и моят корем. 
Естествено, който йреяжуа лубеници може и уа 
се "умуруари”. ВъПрочем, и фармаколозите каз
ват, че лубениците Притежават Пикочогонно 
свойство.

и го сгъ-

И така, уокато През лятото ставам "цар 
бостана”, През остатъка от гоуината болеуу- 
вам за любеници. Чичко Асене, съществува 
начин за уългошрайно консервиране на лубени
ци?

на
ли тели

БАНЯА.

Утешително решение.

Има си хас, моето момче. Наистина технолоз
ите все още не успяват да консервират цели лубе
ници, обаче преди десетина години руските спе
циалисти разработиха постъпка за получаване на 
замразен нектар (кашест сок) от бостан. За раз
лика от целите плодове или парчетата, лубени- 
чният сок напълно запазва вкуса и сладостта на 
суровината. По такъв начин и през зимата можеш 
да... изпиеш канче лубеница.

Нектарът се приготвя просто - месестата част

През шойлише летни уни най-уобраша разхлауа е в 
реката (или морето). Тук, в Горна Невля, къуешо е напра
вена снимката, морето е уалече, а и реката не е много близо. 
Пък и няма време уа се хоуи уо нея. Затова този стар 
бойлер, закачен на изсъхналата круша, я замества,.отлич
но. И слънце има у остатъчно, което у а сшоПли леуенаша 
Планинска воуа. Та нима и на морето не се къПяш Поу такива 
уушове!

А.
Протоколист: С.К. 

(В следващия борй: 
Помните, ли що е рецель?) А.Т.
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СПОРТ ® СПОРТ • ЗАСЕДАНИЕ НА ИО НА ОС В ДИМИТРОВГРАД

ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ 

ЗА СПОРТНИЯ ЦЕНТЪР
• КАРАТЕ • БАСКЕТБОЛ: 

ЛЯТНА ЛИГА НИШ
ПОДГОТОВКА ЗА ТРИ 

ФРОНТА СБЪРКАНА 
СМЕТКА НА 

” ИКОНОМИС
ТИТЕ”

Димитровградчани отдавна вече наричат спортните терени в 
някогашния парк "Спортния център”, но градоустройствено ре
шение за него нямаше въпреки факта, че там повече от година се 
строи спортна зала. Наистина не може да се каже, че всичко там се 
строи безразборно, тъй като съответната общинска служба сво
евременно е извършила разпределение и е определила предназна
чението на площите. Но при днешните условия тя вече не е компе
тентна за това. Затова на Завода за урбанизъм от Ниш е поверено 
изготвянето на градоустройствен проект за всички обекти - на 
изградените и тези , които ще се строят в парка. Проектът носи 
название ”Спортно- рекреативен център "Парк” в Димитровград”. 
Тъкмо този проект обсъдиха членовете на Изпълнителния отбор 
на Общинската скупщина в Димитровград на 27 август т.г., пред
лагайки на скупщината също да го обсъди и да го предложи за 
публично обсъждане.

Става дума за цялостно решение за оформянето на комплекса 
между река Нишава от северната страна, някогашната воденична 
вада от юг и тъкачния цех от запад. В този триъгълник е обхваната 
площ от 45 400 м2, включително и вече изградените спортни терени: 
футболният стадион и хандбалното и баскетболното игрище. Освен 
спортната зала, която вече е във втората фаза на строеж, в бъдещия 
спортен център е предвидено изграждане на терени за тенис, во
лейбол, помощно игрище за футбол и два плувни басейна - единият 
с олимпийски размери, а другият предназначен за деца. Предвидени 
са и необходимите търговски обекти, паркинги, както и цялата 
съответна инфраструктура. След като бъде обсъден от Общин
ската скупщина, проектът се предлага за публично обсъждане, след 
което отново се връща на скупщината с евентуални забележки. 
Следва окончателното приемане на това градоустройствено реше
ние.

^ратс-клуоът ”Тигар” от Бабушница завърши подготовките си 
за предстоящите битки па три фронта: индивидуалното 
ство, лигата и международните състезания първен-

нГ4ТГгар "вР|ГнРс1?бРа™Нс^Г йеСеТДНеВН"те подго- 
твърде успешни. В тях 

са участвали двадесетина членове на клуба, които ще вземат 
участие в предстоящите състезания, а някои от тях трябва да 
придобият и званието карате-маистори (черен пояс). Тази год
ина бабушнишкият карате-клуб ще се състезава в лигата за 
кадети и кадетки, а в зависимост от постигнатите резултати 
някои негови членове ще участват в индивидуалното първен
ство на Сърбия и Югославия. През октомври и ноември бабу- 
шнишките каратисти се надяват да зарадват феновете 
няколко медали от международните турнири по карате в Хаск- 

(България) и Мишколц (Унгария).
Около 20 септември четирима членове на "Тигар” ще се 

опитат да придобият званието карате-майстори, а същата въз
можност ще бъде предоставена и на други заинтересовани 

клуба. През настоящия месец клубът ще набира 
членове^ В момента ”Тигар” има 60 регистрирани каратисти, а 
само най-подготвените ще могат да участват в международни 
състезания и да спечелят нови точки за Карате-съюза на Юго
славия.

Като се имат предвид големината на клуба и резултатите 
неговите членове, без прекаляване може да се каже, че "Тигар” 
е най-значителният спортен клуб в малката Бабушнишка об
щина. Затова Съюзът на спортовете в общината ще помогне 
на каратистите да донесат в родния си град нови медали и други 
отличия.

” Днмитровград-Паионияшпед” 
- Икономист (Ниш) 61:30 (36
: 20)

При дъждовно и твърде не
благоприятно за игра време ди
митровградските баскетболисти 
победиха на своя терен по-лесно, 
отколкото се очакваше "жесто
кия” си съперник за първото мя
сто на таблицата - отбора на 
"Икономист” от Ниш.

Най-ефикасен играч в съста
ва на домакините бе Никола 
Иванов, който отбеляза 23 то
чки. Точки за димитровградския 
клуб донесоха още Тони Алек- 
сов (15), Зоран Геров (9), Даво- 
рин Гюрджсвски (8), и Алексан- 
дар Андрсевнч (6).

Мачът се игра пред само 15- 
ина верни фенове на "Димитров- 
град-Панонияшпед”, на които

си с
ово

чле-
новинове на

на

дъждът не попречи да насърча
ват своите любимци. Да припомним, че ръководител на специалистите, които са изра

ботили проекта, е Иван Георгиев, инженер по архитектура, дими-Б.Д.Д. Чирич тровградчанин.
Освен по този проект, членовете на ИО разискваха и по предло

жените решения, с които на ”Комуналац” се дават за трайно полз
ване площите в местността Войнишки градини и Белчиница в Дими
тровград и в село Гуленовци. Там са изградени обектите на "Кому- 
налац . в Димитровград това е базата на предприятието и резер
воарът на градския водопровод, а в Гуленовци сградата, където е 
поместен хидрофорът от регионалния водопровод. Тези площи до 
сега са били собственост на Общинската скупщина, а са използвани 
от ”Комуналац”. Сега те се предоставят на явното предприятие, за 
да може то да направи преценка на собствения си капитал съгласно 
новите законови разпоредби за предприятията.

Изпълнителният отбор прие и решение за изменение на грани
цата между кадастарските общини Димитровград и Лукавица. Ста
ва дума за част от границата, която до регуляцията на тази част от 
реката е вървяла по нейното течение. Измененията, настъпили с 
частичното изместване на речното корито, сега се регулират по 
такъв начин, че реката и занапред остава граница между двете 

общини.

• ФУТБОЛ: НИШКА ЗОНА

ПЪРВИ ТОЧКИ ЗА ”ЖЕЛЮША”
”Желюша” - ” Напредък” (Алексинац) 2 : 1 ( 1: 1 ) Тозев 7(Стефанов 6).

В първия си мач като домакини желюшани 
победиха "Напредък” от Алексинац, макар че 
гостите като по-опитни първи отбелязаха гол в 
30-та минута. Домакините постепенно овладяха 
играта и в 48 минута изравниха резултата чрез 
младия Тозев и добра атака на Христов. В 68-та 

_ „ минута голмайстор за "Желюша” стана Ненов
Червени картони: Р. Георгиев ош ”Желюша и хубав пас пак на Христов. Стремежът на
Янкович ош "Найредък”. гостите да изравнят резултата беше осуетен от

отличния вратар Йовичич.
В третия кръг "Желюша” гостува в Куршум-

Димишровград, 30. VIII. 1998 год. Сйоршен иеншър 
”Парк”, зрители около 400. Съдия: Ившш Гаиич 
ош Ниш - 8. Голмайстори: Тозев в 48 и Ненов в 68 
за ”Желюша ”, а Младенович в 30за "Напредък”. 
Жълти картони: Алексов^ Тозев и Стойчев ош 
"Желюша”, а Саишович и Йович ош ”Найредък”.

”Желюша”: Йовичич 9, Таков 7, Глигоров 6 
(Тодорович 6), Петров 7, Алексов 8, Голубов 7, С. 
Стойчев 7, Р. Георгиев 7, Ненов 7, Христов 8,

кадастарски
А.Т.лия.

• НОВИНА ОТ ЛОВНОТО ДРУЖЕСТВО "ВИДЛИЧ"да напълни мрежата на гостите от Пирот, но 
не позволиха. Все пак

ше” БАЛКАНСКИ” - ” ЙЕД- 
ИНСТВО” (ПИРОТ) 2 : 0 

(1:0)

дъждът и мокрият терен 
победата е твърде важна след поражението в пър- КУПЕНА ОЩЕ ЕДНА 

ДИВА СВИНЯ
вия кръг.

В третия Кръг "Балкански гостува в Бела 
ланка.

па-

ПРИЯТЕЛСКА СРЕЩАДимитровград. 29. VIII. 199X1. Сйоршен иеишър

рджевич ош И единство . д. с.

През това лято ръководителите на ловното дружество "Вид- 
лич” в Димитровград купиха още една дива свиня и я пуснаха в 
резервата за обучение на ловни кучета в местността Попов дол 
в подножието на Козарица. След ограждането на резервата, 
който заема площ от около 13 декара, димитровградските лов
ци възнамеряват да построят в него и сщш навес. По думите на 
председателя на дружеството Милорад Йорданов, салоннтът за 
изграждането на навеса ще бъде обезпечен от предприятието 
"Комуналац”, а дървеният материал за стоежа на навеса - от 
клона на явното предприятие "Сърбия шуме” в Димитровград. 
Йорданов ни предостави информация, че дружеството Вид- 
лич” има намерение да залеси терена около резервата, но това 
най-вероятно ще стане през следващата година.

Резерватът в Попов дол работи всеки понеделник, четвър- 
-------събота от 5 до 8.30 маса и от 17 до 20 маса. Ловджиите от

в а

При проливен дъжд в спортния център "Парк
се игра интересен мам, в който Балкански може-

• СРЪБСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ

РАДНИК” ПОБЕДИ, "ЧЕЛИК” ЗАГУБИ

Лошиташ успех: "Ршупик" извоюва Побера, а (Л ^рЕ^дц1?- (БЛАЦЕ) ЧЕЛИК” 
"Челик" загуби. (ВЕЛО ПОЛЕ) 2:1 (1:0)

удар. 23 минути след надалото насрафпрсзу а своягот Р изтькна> че минималната
—==Гн^т.

'"с^ипГедафуХлистите "Райком- сплели,, мама. ^ ^ игр Боло поло

ГамаИГ^о^Яха“и гю1скаИзахТ. ме за тях може силите си щс премерят "Рпдник и .слик

би идват По-добри дни.

тък и
Димитроград заплащат такса 20 динара, докато за техните ко
леги, дошли от други места, таксата е 30 динара.

Б. Д.

РАЙЧИЛОВЦИ

Смърт в бунара
ТЪЖЕН ПОМЕН
На 2 септември се 

навършиха 
30 ГОДИНИ от 

смъртта на нашия 
татко

” РАДНИК” : ” РАДНИЧКИ” (ПИРОТ)

КОЛЕ НИКОЛОВ (46) от с. Рай- 
ниловцн на 2 т. м. е намерен мъртъв 
н бунара в двора сн, нспосрсдстрисмю 
след като тръгнал на работа в дърво
обработващото предприятие ”Бор” 
в Босилеград.

Причините за тази трагедия псе 
още ие са официално съобщени. Съ
седи предполагат, че Николов е из
вършил самоубийство.

ДИМИТЪР 
СТОЙЧЕВ 

от село
Пъртопопинци,

Димитровградско
Вечно ще го помнят 

съпругата му Радка 
и синовете перица и 

Слава

на

в. в.

4 СЕПТЕМВРИ 1998 г.



сатира * забава

Моля, без 

докачение
АРШИНИКОЙ ПРИ кого 

ПРАЩА? - Дедя Манто, ти си стар човек, па саклл би да те питам 
киква йе тая мерка аршин... - питуйе ме йедно момче оди 
Чуй петъл.

- Па кико да ти кажем, дедин... Зависи чий йе аршинат!
- Кико че зависи чий йе? Нейе ли йедна мерка това?
- Нейе! Турскьият аршин йе 68, а рускьият йе 71 сантима. 

А царибродскьият не се зиайе. Зависи за кога и за кво му се 
мери...

- Кико може това?
- Може, дедин, може. Теквая йе тая мерка. Еве йесенъска 

бео стоварил дървца пред ижу. Йоще не бео изпрегнул 
говедата, еве ти гъу комунална полиция и одма ми одреза: 
"Деда Манчо, тая дърва за три дни да помериш оди тро- 
тоарат. Еве потпиши тука и немой да те давамо на 
прекършайцатога!”

- Чекайте бе, деца, па тука и нема тротоар!
- Съга може и да нема тротоар, ама требе да има! Това 

место от путат до твойту ограду йе предвидено за тротоар и 
тека се води. Затова гледай да срежеш дървата за три дни и 
да си гьи прибереш у дворат ли, у зевникат ли, това си йе 
твоя работа.

- Чекайте бе деца, па за сви ли йе тека?
- За сви, деда Манчо! - отсекоше децата.
- Май аршинът не ви йе йеднакъв! - реко я.
- Йеднакъв йе, кико нейе?
- Епа слушайте, дедини! Доле у чаршиюту по тротоарите 

напраили загонье, не може човек да се провре. А те там 
къмто пазарището на трсггоярат напраена цела трибуна. И 
това трайе с године, па нищо_

Децата почеше да преступую от ногу на ногу, кока су 
нагазила у бробиняло. Мунуше ми ретишкуту у рукье и си 
отидоше.

- Та тека, дедин, аршинът йе растегльива мерка. А има 
йогце йедна стара мерка, каже се "лак". Жене у старо време 
с ню мереоше църгье. "Дънъска съм изткала седам лакта" - 
каже йедна. "А я съм изткала десет!" - вали се друга. А кита 
гьи погледнеш - другата ситна, лакът вой колко чеперак, а на 
първуту, рука кико мотивилька. А лакат се .мери от кьиткуту 
до лактат. Епа са разбра ли, дедин, дека и тая мерка йе 
растегльива?

Детето кьути и нещо се мисли.
- Слушай дедин, млого зависи кикви лакти имаш, 

мъничкьи или голелш, шиля в и или ту пи. Еве, че ти обясним. 
Нали съга виде дека прайе путат от Павлиончето до аутопу- 
тат. Е, виде ли там и гаражете? Тея гараже да беоше мойе за 
три дни имаше да гьи сурину. А тека тротоарат до ньи има 
да извива кико змия, ама никой не смейе да гьи пипне. А 
знайеш ли, дедин защо? Тия тамо имаю големи и остри 
лакти. За ньи важе другьи аршини-

Требе да съл\ се млого ядосал и почел да окам, оти погледа 
детето се чеша куде га не сърби.

- Е, дедин, и я се тека често чешам, ама не помага. Ама 
съга що ти кажем че запомниш, а другото що съм ти оратил 
да избришеш кико с гумицу оди тетрадку. Турскъи арпгин 
йе 68, а рускьият аршин йе 71 сантиметра! Кига те питаю 
на математику там за аршинат, че кажеш толкова и нищо 
повече. А немой случайно да си споминял царибродскьият 
аршин. Че се уплетеш кико пиле у кълчища и че си имаш 
големе главоболийе. Разбра ли?

- Разбра: турскьият - 68, а рускьият 71 сантиметра! - рече 
детето.

Са си нещо мислим защо тия даскале бре муче децата със 
старинскье меркье? Да су биле арне - оне би остале, не би 
гьи замениле нове. А кой знайе нема ли и тея нове меркье 
да остарею, оти ако падну у рукье на теквия що гьи час 
разтедзаю, а час събираю и оне че се батишу!

При Гошко Аптскарина до
шъл пои Влада и му се оплакал, 
че нещо не се чувства добре. По
молил го да повика но телефона 
доктор Цветков в Пирот. Оба
жда се Гошко на доктор Цветков 
и му казва за какво става дума.

'Нали съм ти казал, че аз 
пращам при поп, а не ти на мен 
да ми пращаш поп” - отвърнал 
доктор Цветков.

киц и виц
На културно-информацион

ният център на българското 
малцинство в Димитровград вси
чки викат КИЦ.

От скоро в Димитровград е 
"открит” и ВИЦ в помещенията 
на младежката кооперация от 
Пирот
ционнен център, (там е офиса,т 
и на кореспонента на Радио 
Ниш, а той се представя за вер- 
зарчанин).

Верзарски-информа-

а. т.

МАСКЕНБАЛ за маски Пари да им даде.

- Мопша хазна 
ошдавна веч е Празна, 
но на идеяша ви неяейа 
веднага давам аз йодкрейа.

- Кръв Пошоци нек се лей, 
яжше месо човешко, сурово, 
Песен надгробна всеки да Пей 
и Пак - ошново, ошново!

И гледаше рогашошо диване 
игрив шани. как се захваща, 
защо ли, защо ли да не, 
щом бала народъш ще Плаща!

Призраии и шаласъми, зган неверна 
и шем Подобни ош сшрашнише 
Приказки,
решиха През една нощ черна, 
да наПравяш бал с маски.

Макар че всеки беше невидим, 
за ашмосфера По-Прияшна,
Пеш дни ше бълваха огън и дим 
в сшранаша си шъй необяшна.

- Досшашъчно сше грозни - 
дяволъш им каза, щом дойде 
и шака ошказа

Иван Царибродски
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