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пш1тНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА на републиката 
™чески сред?тв°аИ МЕТОХИЯ ДА СЕ РЕШАВАТ

ПО ПОВОД ДОГОВОРА ПРОБ- 
ПО МИРЕН НАЧИН и с поли-

ДА ОТВОРИМ 

СТРАНИЦА НА 

МИРА

ЗАПАЗЕНИ 

СУВЕРЕНИТЕТЪТ, 

ТЕРИТОРИАЛНАТА 

ЦЯЛОСТ И 

ДОСТОЙНСТВОТО 

НА РОДИНАТА

• Единодушие по най-важните въпроси • Споровете да се ре
шават по мирен начин • Подписано е споразумение за основава
нето на балкански център за търговско сътрудничество • След
ващият самит в Румъния през 1999 година

В турския град Анталия във вторник приключи двудневният 
самит на страните от Югоизточна Европа. Самитът приключи с 
приемането на Декларация, в която се подчертава необходимо
стта от разширяване на всестранното сътрудничество, особено 

икономическото, и изтъква, че всички междусобни спорове трябва 
да се решават по мирен начин.

В Декларацията се поздравява договора за решаването на кос- 
метската криза, постигнат между представителите на Югославия и 
международната общност. "Изразяваме голямото си удоволствие 
от това развитие и от постигнатото разбирателство’, се казва в 
Декларацията, в която също така се дава пълна подкрепа на опаз
ването на територалната цялост и суверенитета на Югославия и 
намирането на решения за Космет се вижда вътре, в границите на 
нашата страна.

На втория самит на страните от Югоизточна Европа участваха 
премиерите на Югославия - Момир Булатович, на Турция - Месуд 
Иълмаз, на Гърция - Костас Симитис, на България - Иван Костов, 
на Румъния - Раду Василе, на Македония - Бранко Цървенковски, 
а вместо албанския премиер, зает от тежката обстановка в стра
ната, Тирана бе представена от ръководителя на дипломацията 
Паскаль Мило.

• Афирмация на националното равноправие на всички граждани 
и всички национални общности

Югославският президент Слободан Милоше- по мирен начин могат да бъдат намерени добри 
В1гч се обърна във вторник към югославската решения, 
общественост, за да я осведоми за разговорите, 
които през изминалите няколко дни води с амери- съзвучие с интересите на нашата страна, с интер- 
канския пратеник Ричард Холбрук. есите на Република Сърбия и на всички нейни

Президентът Милошевич каза:
"Уважаеми граждани,

Договорите, които постигнахме, са в пълно

граждани и с интересите на всички граждани и 
национални общности в Косово и Метохия.

Сега имаме за задача да се ускори полити-желая да ви осведомя за разговорите, които 
водихме през последните няколко дни. Постиг- ческия процес и да бъде ускорено икономическ- 
нато беше съгласие за това, проблемите в Косово ото оцеляване на страната изобщо, 
и Метохия и във връзка с Косово и Метохия да се Желая на края да поблагодаря на всички граж- 
решават по мирен начин, с политически средства, дани от страната и от света, които през цялото 

Договорите, които постигнахме премахват оп- това време ми изпращаха послания със силна под- 
асността от военна интервенция против нашата крепа. Тези послания съдържаха и задачата да се 
страна. запази суверенитетът и териториалната цялост на 

Що се касае за политическото решение, то ще нашата страна, с една дума да се запази нейното 
бъде целенасочено към афирмацията на национ- достойнство. И от друга страна, да се обезпечи, по 
алното равноправие на всички граждани и всички мирен начин да бъдат решени проблемите, които 
национални общности в Косово и Метохия.

В този голям натиск, на който бяхме подло
жени през последните, бих казал години, а осо
бено през последните седмици и последните няко- Съюзна Република Югославия Слободан Мило- 
лко дни, все пък преодоля определението, че само шевич.

Министрите на външните работи на страните-участнички в са- 
мита в Анталия подписаха споразумение за основаването на Бал
кански център за търговско сътрудничество.

На съвместна пресконференция всички участници в самнта из
разиха удоволствие от успеха на срещата и единодушието относно 
най-важните въпроси в страните на Югоизточна Европа.

обременяват живота в южната сръбска покрай
нина. Мисля, че това и постигнахме.

Благодаря на всички”, каза президентът на

(На стр. 2)

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

ИЗЦЯЛО Е ПОДКРЕПЕН ПОСТИГНАТИЯТ ДОГОВОР
• Правителството обсъди Информацията на президе- Твърде важно е и това, че с договорена политическа 
нта на Република Сърбия Милан Милутииович за по- рамка, т. е. договорени са принципите за политическото 
литическите разговори • Договорени са принципите за Решение сч,с срокове за реализацията им. 
политическото решение със срокове за реализацията 
им • На съюзното правителство е предложено да прие
ме договорените решения

от девет месеца щс бъдат проведени свободни и корек
тни избори за органите на Космет, включително и за 
органите на общинско равнище. За да бъдат демок
ратични и честни тези избори, правителството на СРЮ 
кани Организацията за сигурност и сътрудничество в 
Европа (ОССЕ) да контролира провеждането им.

8. Гражданите от националните общности ще полз-

ПРИНЦИПИ
1. Политическият подход и мирното решаване на 

проблемите в Космет чрез диалог са единственият при
емлив начин за постигане на трайно, справедливо и ху- 

Правителството на Република Сърбия обсъди във майно решение за всички отворени въпроси, 
вторник Информацията на президента на Република 2. Насилието и тероризмът, като неприемливи сред- 
Сърбия Милан Милутииович за политическите разго- ства,са в разрез с всички международни норми и веднага 
вори между президента на Съюзна република Югосла- трябва да бъдат прекратени, 
вия Слободан Милошевич и специалния американски 3. Всяко решение за Космет трябва да уважава терм- 
пратеник Ричард Холбрук. ториалната цялост, суверенитета и международно нри-

Президентът на Република Сърбия Милан Милути- знатите граници на Съюзна република Югославия, в 
иович информира членовете на правителството за пя- унисон с основните принципи от Хартата на ООН, За- 
колкодневните разговори между президента на Съюзна ключителнии документ от Хелзинки и Парижката ха- 
рспублика Югославия Слободан Милошевич и поела- рта на ОССЕ.
ниците Ричард Холбрук и Кристофър Хил, в които е 4. Решението трябва да се основава на послсдоватсл-
постигнато окончателно съгласие с международната ното уважаване на равноправието на всички граждани 
общност проблемите в Косово и Метохия да се решат и национални общности в Космет. Ще се гарантира пъ- 
по мирен начин и с политически средства. При това лна афирмация и равноправно отношение към национ- 
президентът Милутииович осведоми членовете на пра- алните, верските и културните ценности, както и към 
витслството за всички аспекти на разговорите и историческото наследство.
особено за заинтересоваността на международната 5. Бъдещето на Космет е а мира, равноправието, 
общност да следи всестранно обстановката в Косово и интеграцията, икономическия просперитет и свободния 
Метохия. Договорено е тази задача да бъде поверена на съвместен живот, а не в етническите, верските, кул- 
мисия на ОССЕ, защото с оценено, че това е най-до- турнитс и които и да било други делби и изолации, 
брият начин по който международната общност- може 6. Правните аранжмани за учредяване на самоуира- 
да се увери в настоящите положителни процеси. вленис в Космет трябва да бъдат в съзвучие с правните

Особено значение има фактът, че е намерен кон- системи па Република Сърбия и СРЮ, както и с между- 
структивен подход, който представлява основа за трай- народните стандарти и Заключителния документ от Хе- 
но политическо решаване на въпроса за автономията на лзинки.
Косово и Метохия в рамките на Сърбия и в съответ- 7. Гражданите на Космет щс осъществяват демок- 
ствие с принципите за равноправие на всички граждани ратично самоуправление посредством скупщииските, 
и национални общности които живеят в тази област, изпълни телните и съдебните органи на Космет. В срок

ват п допълнителни права, за да им се създаде въз
можност да опазват и тачат своята национална, кул
турна, верска и езикова идентичност в съответствие с 
международните стандарти и Заключителния документ 
от Хелзинки. Националните общности ще бъдат равно
правни в правно отношение и няма да ползват допъл
нителните си права за застрашаване правата на оста
налите национални общности или останалите права на 
гражданите.

9. В контекста на политическото решение за Кос
мет, с което голям брой компетенции ще бъдат пре
доставени на общините, ще бъде формирана локална 
полиция под контрол на общинските власти. Локалната 
полиция, чийто състав трябва да отразява състава на 
местното население, ще бъде координирана от админ
истративните органи на Космет. С това решение трябва 
да бъде осигурена пълноценна защита за всички гра
ждани и национални общности.

10. Пито едно лице няма да бъде осъдено от дър
жавните съдилища за углавни дела във връзка е кон
фликта в Космет, освен за престъпленията против чове
чността и международното право, както се предвижда в 
XXI отдел на съюзния Наказателен закон. За да се 
осигури пълна публичност, държавата ще позволи без
препятствен достъп за чуждестранни експерти (вклю
чително и за патолози), които щс сътрудничат с дър
жавните следователи.

(На стр. 3)



ДА ОТВОРИМ СТРАНИЦА 

НА МИРА
ПРЕЗИДЕНТЪТ 

МИЛОШЕВИЧ ОТНОВО 

ПРИЕ ХОЛБРУК
(От 1-ва ст!>.)
Всички премиери и шефът 

на албанската дипломация под
чертаха вграденото в Деклара
цията становище за Косово и 
Метохня и посочиха, че това им
енно е най-добрият иът за ре
шаването на всички спорове и 
проблеми в региона.

След като припомни, че иде
ята за междубалканско сътруд
ничество е родена преди десет 
години в Белград югославският 
премиер Момнр Булатовнч каза, 
че без оглед на всички разлики, 
съдбите на страните в региона са 
взаимно свързани. Той прецени, 
че Декларацията е балансиран 
документ, който отразява воля
та на страните в региона за ком
промис.

Булатовнч решително опроверга обвиненията 
на представителя на Албания за мнимите масакрп 
на албански цпвнли в Космет, опровергавайки ед
новременно и съществуването иа хуманитарна ка
тастрофа. "Наши противници в Косово и Метохня 
са терористите, конто желаят с въоръжена борба 
да осъществят сепаратистките си цели, а не граж
даните от албанското малцинство”, каза Булато- 
вич. Той подчерта, че СР Югославия е приела 
комплектно резолюция № 1199 на ООН и че е 
изпълнила всички задължения, произлизащи от 
Дейтънското споразумение и съгласувала воен
ните си потенциали. Евентуална военна акция 
против СР Югославия, по неговите думи, би била 
удар против Дейтън и би предизвикала дебалапс 
на военните потенциали в региона, както и ново 
надпреварване във въоръжаването.

Съюзният премиер каза също така, че разсе
лените лица са се завърнали в своите домове, че 
са се изтеглили полицейските сили, както и че 
хуманитарната помощ пристига за всички граж
дани и че няма никаква хуманитарна катастрофа.

Декларацията е приета единодушно, а с редица 
конкретни предложения Югославия даде значи
телен принос за нейното оформяне и с това до
принесе и за успеха на самита. В тоя документ се 
подчертава, че политическата воля и готовността 
за сътрудничество са най-важни в решаването на 
предизвикателствата на стабилността в региона.

Успехът в създаването на по-благорпиятни 
политически и икономически обстоятелства в 
скоро време ще даде възможност за интеграцията 
на всичките наши страни в европейската и между
народна общност, преценява се в Декларацията.

• Югослипският президент Слободии Милошевич прие във вторник 
посланиците Ричард Холбрук и Кристофър Хил.

Крачките, които предприема нашата страна та това, пробле
мите н Косово и Метохия да бъдат решени но мирен начин покачват 
непоколебимото определение на нашата страна готи въпрос да 
бъде превътмогнат с политически средства, и едновременно с това 
и пашата решителност да тащитавамс териториалната си цялост и 
суверенитета.

Отделно беше ратговаряно та настояванията на международ
ната общност да бъде установено съответно ангажиране, с което 
да се обезпечи постоянно следене и верификация на развитието иа 
обстоятелствата в Косово и Метохия и преценено, че втаимното 
съгласие, постигнато в ратговорите, даде възможност та ратре- 
шавапс на проблемите. Констатирано беше, че тати задача трябва 
да поеме ОССЕ, Югославия очаква с това да бъдат премахнати 
погрешните, неточни и тлонамерени представи та събитията в Ко
сово и Метохия,

Обменени бяха и мненията относно отворените въпроси, които 
ще бъдат предмет на политическия диалог. Проявен е конструк
тивен подход, който несъмнено може да представлява основа та 
трайно политическо решение та автономията на Косово и Метохия 
в рамките на Сърбия в унисон с принципите та равноправие на 
всички граждани и национални общности, които живеят в Косово 
и Метохия, което представлява трайно определение на нашата

т

Щщ

УСПЕШНА КОНФЕРЕНЦИЯ: Бплкпнскито лидери в Амталия

Участниците н самита изразиха загрижеността 
си от обстаиомката а Албания и смятат, че форми
рането на ноао праннтелстно е предпоставка за 
устанонинапето на обществен ред в тази страна. 
Те също така изразиха удоволствие от факта, че 
изборите в Босна и Херцеговина се проведоха в 
спокойна атмосфера и дадоха пълна подкрепа на 
прилагането на мирното споразумение от Дейтън,

Последното, трето заседание на самита, беше 
посветено па последиците от стопанските процеси 
в света върху икономиката в региона. На това 
заседание премиерът Момнр Булатовнч подче
рта, че регионът на Югоизточна Европа все още 
чувства негативните последици от неоправданите 
санкции против Югославия и че поради това е 
по-чувствителен към различните икономически 
нередности

"Пълната интеграция на СР Югославия в меж
дународните икономически и други организации и 
форуми ще даде възможности за по-бързо и всес
транно развитие, не само на нашата страна, но и 
на региона като цяло”, подчерта югославския пре

страша.
В разговорите участва и президентът на Република Сърбия 

Милан Милутипович.

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА "ОТВОРЕН ФОРУМ" НА БСП

Вълканов: БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА 
ДА СЕ ИЗВИНИ НА СЪРБИТЕв света.

"България трябва да се извини на сръбския народ затова, за- 
щото нейното ръководство позволи на самолетите на НАТО да 
използват въздушното пространство при евентуални акции в Ко
сово, а държавният глава и българското правителство на своя 
народ, защото са взели противоконституционно решение и зас
танали на страната на НАТО против Сърбия и Черна гора”, заяви 
на пресконференцията председателят на Централния отбор на Бъ
лгарския антифашистки съюз Велко Вълканов.

На пресконеренция на "Отворен форум” към Българската 
социалистическа партия (БСП), опозиционна партия в българския 
парламент, на която участваха и представители на 25 сдружения, 
дружества и патриотични организации, бяха иснесени остри про
тести против решението на правителството в разрез с Консти
туцията и съгласието на Парламента, да позволи самолети на 
НАТО да ползват въздушни коридори над България за евентуални 
акции срещу' СРЮ.

Бившият премиер и лидер на БСП Жан Виденов каза, че дър
жавният глава и премиерът искали с противоконституционните си 
и прибързани решения да покажат, че са ”по-големи натовци от 
НАТО” и трябва да отговарят пред българския народ за нару
шаване на конституционните разпоредби и анулирането на парла
ментарното решение от 1993 година, според което ”под каквато и 
да било форма, ннто пряко, нито косвено, България няма да се 
включва във военния конфликт на територията на предишна Юго
славия”. По такъв начин, каза Виденов, може да бъде застрашена 
националната сигурност, в случай че НАТО реши да приложи вое
нна сила в СРЮ, понеже прибързано и необмислено сме застанали 
на страната на съюза, а против, както посочи той, ”един братски 
народ”.

Повече от петнадесет участници в срещата бяха единодушни в 
оценката си, че НАТО няма да дойде в Косово, за да осуети т.нр. 
хуманитарна катастрофа, а за да разшири зоната на влиянието си 
на Балканите.

В Декларацията, приета от "Открития форум”, се търси от 
Народното събрание да анулира решението за даване на коридор 
на самолетите на НАТО, а югославското ръководство и лидерите 
на косметските албанци се призовават към диалог и политическо 
решение на проблемите, които обременяват живота в Косово и 
Метохия.

Навред из България вече започна подписването на Апел против 
войната иа Балканите, с послание до сръбския народ, че мнозин
ството българи са с него под лозунга ”една вяра, една традиция на 
два братски славяснски народа”.

миер.
Югославският премиер Момир Булатовнч раз

говаря в Анталия с премиерите на Турция, Гър
ция, България, Унгария и Македония. Той даде и 
интервю за влиятелния турски вестник "Мюли- 
ет”.

Следващата среща на държавните или пра
вителствени ръководители на страните от Югоиз
точна Европа ще се проведе през 1999 година в 
Румъния.

(В рубриката "Документи" в следващият брой на 
"Братство" четете Декларацията от Анталия)

|_1ай-сетне пристигна вестта, която очаквахме с Г} същност, бъдещето на Балканите, наречени още 
I I голямо нетърпение и затова я поздравихме с Е-}и "барутен погреб", в истинския смисъл на ду- 
облекчение и радост! “Постигнахме съгласие, въз мата зависи от доверието и толерантността, от съ
основа на което проблемите в Косово и Метохия ще трудничеството във всички области, защото на ма- 
се решават по мирен начин, с политически сред- лко пространство живеят много нации и национални 
ства." Тези думи на президента на СР Югославия малцинства, действат леви и десни политически гру- 
Слободан Милошевич от обръщението му към граж
даните на нашата страна лъхнаха като про
летен ветрец, който милва тялото и 
радва душата. Те наистина бяха оча
квани, защото нашата страна през 
цялото време се застъпваше упо
рито за мирната опция в решава
нето на всички проблеми, но се 
наложи на оръжието на терорис
тите да бъде отговорено с оръжие.
След изтощителните маратонски 
преговори, небивалия натиск, медий
ните манипулации и страхотните запла
хи се стигна до развръзка, която се подк- --««в 
репя от всички разумни хора не само в СРЮ, но и на 
цялата планета. Такива бяха и първите реагирания 
на нашите политически партии, институции, пред
приятия и граждани. Единствено самопровъзгласи- 
лото се косовско правителство и представителите 
на терористичните групи на косметските албанци 
побързаха да съобщят, че не признават това спо
разумение, така, както преди няколко дни призо
ваха НАТО да бомбардира СРЮ, като че ли тези 
бомби няма да паднат и върху албанските глави. По 
такъв начин албанските екстремисти само потвър
диха древната поговорка: “Будалата се гордее с 
онова, от което се срамува умният".

пировки и съществуват няколко религии. Затова би 
било най-добре “барутният погреб" да 

^ остане в историята, та бъдещите пок
оления да се питат какво ли е озна

чавал някога този израз.
СГ ез да анализираме поведение- 
I—/ то на страните, които с нетър
пение подскачат пред вратите на 
НАТО, включително и на нашите 
съседи България, Румъния и Унга

рия, ще интерпретираме част от ин
формацията на агенция "Бета" от 

Прага. Там съществува осведомителна 
агенция "Дива патица", която се е специал

изирала за "журналистически патки" и измами. Жур
налистите на тази агенция са се опитали да поглед
нат заплануваното чешко участие в интервенцията 
на НАТО в Космет през диоптрията на войника 
Швейк. Тази "швейковска“ агенция казва, че 
искането на НАТО за участие на Чехия в интервен
цията много бързо стигнало до всички военни 
единици, след което от всяка втора казарма 
било съобщено, че там е избухнала епидемия 
на жълтеница, шуга и родлина треска.

Ето, по такъв начин някои духовити чехи се 
пошегуваха със своята армия, следователно и с 
НАТО!

ЛУКАШЕНКО:
Беларус ще преразгледа отношенията си 

с България, Румъния и Унгария
Президентът на Беларус Алексарндър Лукашенко остро осъди ли

дерите на България, Румъния и Унгария заради готовността в случай на 
военна интервенция против Югославия да дадат въздушното си прос
транство за самолетите на НАТО.

С решенята си да обезпечат въздушни коридори на западния военен 
съюз, лидерите на тези бивши социалистически страни станаха "съу
частници в злодеянието, подготвяно за Балканите , заяви Лукашенко 
за агенция Итар-Тас.

Той добави, че заради това Беларус ще промени отношението си 
към тези страни.

"Мисля, че ще си направим изводи от това и ще предприемем опре
делени крачки в сферата на икономическите отношения с тези страни . 
каза президентът Лукашенко и изрази увереността си, че за такива 
постъпки ще се определят и Русия и Украйна.

ГХонференцията на държавите от Югоизточна Ев- 
ГЧропа в Анталия приключи с приемане на доку- О портът не трябва да има връзка с политиката, 

Ч-/но от онова, което се случи около предвари
телно насрочените официални мачове на нашия на
ционален футболен отбор, както и на нашите клу
бове в различни спортове, ясно се видя цялата стра- 
хотност на натиска, който беше извършен на нашата 
страна. "Било и не върнало се", казва нашият народ.

Момир Тодоров

мент за всестранно сътрудничество и доверие в 
региона. В съзвучие с това определение участниците 
радушно поздравиха договора за решаване на проб
лемите в Косово и Метохия и подкрепиха полити
ческите решения. Приет е и документ за основаване 
на Балкански център за насърчаване на взаимната 
търговия.
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МАЛКА АНКЕТА СРЕД ДИМИТРОВГРАДЧАНИ И БОСИЯЕГРАДЧАНИ

ЗАПАЗЕНА Е 

ТЕРИТОРИАЛНАТА 

ЦЯЛОСТ НА СТРАНАТА

РАЗУМНО 

РЕШЕНИЕ НА 

МЪДЪР 

ДЪРЖАВНИК
След дълги и тежки_________________ преговори , комбинирани с най-сериозната в досегашната история заплаха с
Римшот/2 1 Ре1цУ Югославия, е постигнато споразумение за мирна развръзка на косовския възел.

гражданите и партиите навсякъде, па и в Димитровград е една и съща - запазена е 
териториалната цялост и достойнството на държавата. Ето част от реагиранията:

Геоги Първанов , председател на Общинския 
отбор на ЮЛ : Нашата партия винаги е била за 
конструктивен диалог и мирно решение на кри
зата. Тези настоявалия на Югославската левица 
дадоха очакваните резултати благодарение на на
шия председател Слободан Милошевич, който во
ди наистина тежки преговори с Холбрук.

За ЮЛ Косово винаги е било и ще бъде със- 
на Сърбия и Югославия и албанците, 

които живеят в Косово, трябва да се откажат от 
неосъществимите искания за независимо Косово.
Заплахите на великите западни сили начело с Ам
ерика наистина са без основание и са недопустими 
в днешно време. Коя страна в света би допуснала 
това, особено ако става дума за тероризъм, 
къв е случаят в Косово. Щастливи сме, че всичко 
все пак се решава по мирен начин, в духа на нас- 
тояванията на нашата партия, която винаги е била 
за равноправие на всички народи и народности.
Териториалната цялост и суверенитетът на Сър
бия и Югославия трябва да се зачитат от всички, 
па и от САЩ. Разбира се, в случая преди 
трябва да се изтъкне ролята на нашия председател 
Слободан Милошевич и неговите последователни

може да реши косметския проблем. Спораз
умението е постигнато под диктата на американ
ците и западните страни, въпреки референдума, 
на който гражданите се определиха проблемите в 
Косово и Метохия да се решават в рамките на 
Сърбия и без намеса на чуждестранни фактори. 
Поставя се въпрос защо въобще е разписван този 
референдум и защо са харчени пари.”

Драган Колев, председател на ОО на СПС: 
’ Изразявам особена благодарност на жителите на 
Димитровградска община, които в тези тежки мо
менти за нашата страна изказаха своя патриоти
зъм и достойнство и издържаха големия психо
логически натиск, не изпадайки при това в де- 
фетнзъм и паника. Смятам, че това е голяма по
беда на Слободан Милошевич, както и на народ
ната воля, според която всичките проблеми тря
бва да се решават по мирен начин и чрез диалог, 
но при условие да се запази суверенитетът и инте- 
гритетът на родината ни. В тези тежки моменти 
за страната ни имахме възможност да научим кой 
е истински

Вестта, че е постигнато споразумение за миролюбиво решаване на 
конфликта в Косово и Метохия, всред гражданите на Босилеград- 
ска община предизвика голямо въодушевление. Ето реагиранията 
на някои от тях:

Милча Лазаров, секретар на Изпълнителния отбор на ОО на 
СПС: "Споделям радостта на всички граждани не само от нашата 
община, но и на гражданите на Сърбия и Югославия. С мъдрата 
държавническа и политическа постъпка президентът на СРЮ Сло
бодан Милошевич надделя всички заплахи и изнудвания и потвъ
рди, че конфликтите могат да се решават само чрез политически 
диалог на всички фактори.”

Любен Глигоров, секретар на Общинския отбор на Югослав
ската левица: ”Още от самото начало на косметският конфликт 
дълбоко съм вярвал, а това сега се потвърди, че проблемът може 
да се реши само с откровен разговор. И този път, както и повече 
пъти досега, Слободан Милошевич се потвърди като мъдър поли
тик и държавник.”

Иван Алексов, председател на Общинския отбор на СРС: "Спо
разумението за миролюбивото решаване на проблемите в Косово 
и Метохия за мене като гражданин представлява разумна постъпка 
на президента Слободан Милошевич. Спряна е военната заплаха 
срещу Сърбия и Югославия и сега по-свободно може да се диша, 
въпреки че все още ще има напрежения по този проблем.”

Любомир Петров от село Назърица: "Договорът за миролю
биво решаване на косметския проблем е мъдра постъпка, която 
очакваха всички патриотично определени граждани. Отстранена е 
военната заплаха, а от друга страна е запазен териториалният ин- 
тегритет на страната ни.”

Томислав Димитров, учител от село Църнощица: "Вярвал съм, 
че до лошото няма да се стигне. Споразумението за миролюбивото 
решаване на споровете в Косово и Метохия, според мен, е разумно 
държавническо и патриотично решение.”

Влайко Евтимов от село Райчиловцн: "Вестта приех с голямо 
облекчение, въпреки че и преди това бях оптимист, че до най- 
лошото няма да се стигне. Защото вярвах в принципната политика 
на президента на СРЮ Слободан Милошевич.”

Боянка Йорданова, възпитателка в Детската градина: "И като 
майка, и като възпитателка категорично съм против всякакъв вид 
насилие. Затова от все сърце поздравявам договора за политическ
ото решаване на проблема в Косово и Метохия.”

тавна част

а та-

приятел на Сърбия и Югославия. На
родът не казва напразно: "Вали сняг и всеки звяр 
показва следите си”. Социалистите и гражданите 
на Димитровград още веднъж осъждат решение
то на актуалното българско правителство, което 
се съгласи въздушният простор на България да 
бъде предоставен на самолетите на НАТО и си 
поставят въпрос: "Дали историята се повтаря?”. 
ОО на СПС в Димитровград изпрати във вторник 
поздравителна телеграма до президента Милоше
вич, след като бе обявено, че е постигнато съгла
сие косметският проблем да се решава по мирен 
начин.”

всичко

настоявания за мирно решаване на косовската 
криза.

Никола Станоев, пенсионер от Димитровград: 
Щастлив съм, че всичко се решава по мирен на
чин. Син ми е военен и затова ме разберете най- 
напред като родител. И като честен гражданин на 
тази държава съм щастлив, че всичко ще се реши 
без бомбардировки. Войната никому не е донела 
добрина, на нас също не би донела, а само мир ни 
е нужен.

Иван Соколов, работещ в "Свобода”: Това, 
което нашият председател Слободан Милошевич 
договори с Холбрук е единственото възможно и 
правилно решение за косовската криза. Сега е ред 
на косовските албанци да приемат решението и 
седнат на масата за преговори. А що се отнася до 
заплахите с бомбардировки, та нали американ
ците са за демократични решения! А откога бом
бите са вид демокрация?

Томислав Митов, председател на ОО на Съ
юза на комунистите - Движение за Югославия:

"Военната психоза унищожава човещината и 
влияе върху здравия разум на всеки човек. Като 
човек, който преживя тежките моменти за нашата 
страна и като лидер на комунистите, които не 
умеят да лъжат, искам да кажа, че наистина бях 
застрашен от една национална катастрофа, която 
беше тук, пред вратата ни. Идеята на мира, която 
победи другите опции е един светъл блясък и дава 
доверие в международното право и правдата въо
бще. Мира трябва да запазим заради нас, децата 
ни и бъдещите поколения.”

Михаил Иванов, председател на ОО на ДС:
"Мисля, че споразумението между Холбрук и 

Милошевич представлява поражение на актуал- 
ната власт. ДС и по-рано е изтъквала, че СПС не

Часлав Манонлов: "Доволен съм заради това, 
че е взето решение проблемите в Космет да се 
решават по мирен начин. Доволен съм и от факта, 
че президентът Милошовеч показа голяма дър
жавническа мъдрост и успя да запази териториал
ната цялост и суверенитета на страната ни. Осо
бено ме радва, че е успял да запази животите на 
много, предимно млади хора.

Владимир Николич: "Приветствам споразуме
нието и президента Милошевич, който успя да 
запази суверенитета и интегритета на страната ни. 
Несъмнено е, че това е още един успех на нашия 
президент.

Николай Стефанов: "Приветствам сиоразуме-

м. я.

ИЗЦЯЛО Е 

ПОДКРЕПЕН 

ПОСТИГНАТИЯТ 

ДОГОВОР

нието, понеже предполагам, че нито един граж
данин на нашата страна не е искал да се стигне до 
война. Не ме радва фактът, че сега съществува 
възможност някои албански терористи и злодеи, 
които са убивали невинни хора, да бъдат освобо
дени. Честните граждани на Сърбия не са били 
срещу албанския народ като цяло, а само срещу 
терористите от редиците на този народ. Радвам се, 
че военната опция е премахната. Войната, която 
можеше да избухне на тези простори, вероятно би 
имала катастрофални последици не само за Бал
каните, но и за целия свят.” (От 1-па стр.)

11. Заради извънредно намаляване на наказанията, надлежните 
органи ще преразгледат присъдите, с конто са осъдени граждани от 
националните общности в Косово и Метохия за углавни дела с 
политически цели.

А. Т. - Б. Д.

• БОСИЛЕГРАД

СРОКОВЕ
1. До 14 октомври ще бъде договорена всеобхватна рамка за 

сроковете въз основа на следните елементи:
- до 19 октомври да се постигне споразумение за статута на 

международното присъствие, включващо и верификация, ОССЕ и 
други елементи;

- до 2 ноември да се постигне споразумение, което ще съдържа 
основните елементи на политическото решение за Космет, като се 
използва предложеният от Контактната група документ (2 октом
ври 1998 г.);

- до 9 ноември да бъдат изготвени предписания и процедура за 
избори.

Правителството изцяло подкрепи постигнатите договори, за
щото въз основа ни тях изцяло се опазва териториалната цялост и 
суверенитетът на нашата страна, премахва се опасността от кон
фликт и се създават условия за политически диалог в съзвучие с 
посочените принципи, които изхождат от факта, че всички решения 
трябва да бъдат в рамките на правните системи на Република Сър
бия и Съюзна република Югославия. Правителството реши да пре
дложи на съюзното правителство да приеме договорените реше
ния, се казва в официалното съобщение.

ПОЗДРАВИТЕЛНА ТЕЛЕГРАМА ДО 

ПРЕЗИДЕНТА НА СРЮ
По повод договора за решаване на проблемите в Косово и Метохия по мирен и демократичен 

начин Общинският отбор на СПС и Обцинската скупщина в Босилеград изпратиха поздравителна 
телеграма до президента на СРЮ Слободан Милошевич. В иея между другото се казва: "Ние, 
социалистите и гражданите на Босилеградска община, в която мнозинство представляват 
граждани от българското национално малцинство, изразяваме голяма благодарност за мз.дрпта 
Ви политика за миролюбивото решаване на акгуалнитс проблеми а Косово и Метохия, което е 
от интерес на всички граждани на Сз.рбия и Югославия.

Постигнатото споразумение отстранява опасността от военна интервенция и предстанляпа 
защита на териториалния интегритет на страната и националното достойнство на народа.

С тази мз.дра държавническа и политическа постъпка още ведиъж показахте на света, че се 
борите за мир и равноправие на всички граждани на Сърбия и Югославия, без оглед на национал
ност и вероизповедание, което е и основно определение на нашата партия, па чие го чело сте Вие. 
Дълбоко вярваме, че под Ваше ръководство Югославия щс бз.дс държава, чис то име с почитание 
ще се изговаря в целия свят. В това отношение и занапред ще имате нашата пълна подкрепа."

М. я.
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МИНИСТЪРЪТ НА ВЕРИТЕ В ДИМИТРОВГРАДОТ СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 00 НА СПС В ДИМИТРОВГРАД И ИО НА ОКРЪ
ЖНИЯ ОТБОР НА СПС ЗА ПИРОТСКИ ОКРЪГ

И ДЪРЖАВАТА СЕ 

ГРИЖИ ЗА 

ВЕРСКИТЕ ОБЕКТИ
ПОДКРЕПА ЗА ПРАВИТЕЛСТВАТА 

НА СЪРБИЯ И ЮГОСЛАВИЯ Нсотдинна Димитровградска община посети министърът на пе
рите в Правителството на Сърбия Милован Радованович. При
дружаван от Зоран Геров, председател на ИО на Общинската скуп
щина, и членове на Сръбската радикална партия от Пир<хг и Димит
ровград, министър Радованович посети построената през тази годи- 

черква в Горни Градини, а след това и ремонтиращата се дими
тровградска черква "Рождество Богородичино , манастирчето

"Свети Димитър”, намиращо се 
недалече от града и Погановс- 

ир. В Димитровград 
министър Радованович проведе 
разговор с ръководството и ак
тивистите на СРС и нашата об
щина.

Говорейки на заседанието, Мирно Станковци, 
председател ма Окръжния отбор на СПС за Ми
ро гскн окръг, изтъкна, че социалистите от окръга 
се надяват' проблемите а Космет да се решат но 
политически начин, но са готови да защитават 
саоята страна, ако нейният суверенитет и инте- 
гритет бъде поставен под въпрос. Той подчерта, 
че паниката, страхът и дефетизмът не са съю
зници на гражданите и че враговете на нашата 
страна се възползват от това, за да вършат ио-си- 
леи натиск срещу нас.

Никола Стоянов, председател на ОС в Дими
тровград, изтъкна, че гражданите на Димитров
градска община и тези тежки момент и за нашата 
страна проявяват голяма политическа зрялост и 
че всички държавни и местни органи и учрежде
ния функционират нормално.

Пстз.р Тасев, изтъкнат член на Общинския 
отбор на СПС в Димитровград, наблегна на нек- 
орсктиостите в информирането на Българската 
национална телевизия, която жителите на Дими
тровград могат да следя т, благодарение на мест
ната кабелна система. В по-нататъшното си из
ложение той говори за изключително важната 
роля на медиите, особено в тези тежки времена за 
пашата страна и накрая каза: "Там, където е цяла 
Сърбия и Югославия, там сме и ние”.

"Някои отбори и ци в гшротската скупщина не 
са само против СПС. Те са против сръбския народ 
и историята му” - каза Слободанка Чирич, предсе
дател на Общинския отбор на СПС в Пирот, го
ворейки за позициите на определени отборници 
от опозиционните партии в тамошната Общинска 
скупщина. Тя подчерта, че възгледите на някои 
отборници от редиците на СПО са в противовес с 
официалните становища на тази партия, което, но 
мнението на Слободанка Чирич,означава, че тези 
отборници се ръководят предимно от личните си 
интереси. На заседанието е взето решение да се 
отправи подкрепителна телеграма до правител
ствата на Сърбия и Югославия. От името на ОО 
на СПС в Димитровград и ИО на Окръжния отбор 
на СПС за Пнротски окръг е отправено възвание 
към жителите на Димитровградска община.

Б. Димитров

• Осъдено с решението на българските вла
сти въздушният простор на Българин да се пре
достави на самолетите на НАТО. • Държавните 
и местните органи и учреждения в Димитровград 
фуиционират нормално. • Изпратена е подкре
пителна телеграма до правителствата на Сърбия 
н Югославия, както и пълните към жителите иа 
Димитровградска община

На 12 октомври (понеделник) » Димитровград 
се проведе заседание на Общинския отбор на 
СПС, на което присъстваха и членовете на Из
пълнителния отбор на Окръжния отбор иа тази 
партия за Пнротски окръг. Единствената тема. 
която се обсъждаше на заседанието бе актуал пата 
полнтическо-сигурностна си туация в страната ни.

В уводното си изложение председателят на ди
митровградските социалисти и секретар па Окръ
жния отбор на СПС за Пнротски окръг м-р Дра
ган Колев между другото каза. че държавните 
ръководства на Р. Сърбия и СР Югославия пред
приемат редица мерки, насочени към стабилизи
рането на обстановката в южната сръбска пок
райнина, но това не забелязват центровете на си
лата в света, които настояват проблемите да ре
шават чрез силова намеса, а все под формата, че в 
Космет са застрашени човешките права на албан
ците и че албанската общност' е изправена пред 
хуманитарна катастрофа. Председателят Колев 
осъди актуалната власт в Р. България, която е 
взела решение да предостави въздушния простор 
на тази страна на силите на НАТО при евентуални 
въздушни нападения срещу Сърбия и Югославия. 
"По този начин българската власт показа колко 
се грижи за българското малцинство в Сърбия" - 
каза Колев и добави, че Българската социалис
тическа партия се противопоставя категорично на 
решението въздушният простор на България да 
се предостави на самолетите на НАТО. От името 
на димитровградските социалисти той осъди и по
стъпките на лидерите на ДСБЮ и Хслзинския 
комитет за защита правата на българите в Юго
славия, които напоследък са интензифицирали 
своята дейност, на която се посвещава голямо вни
мание в българските средства за масово осведо
мяване.

на

кия ма нает

Обръщайки се към журнал
истите, той между другото каза, 
че за състоянието на верските 
обекти трябва да се грижи не са
мо местното население, но и дъ
ржавата. "Ние в Министерство
то на верите оказваме финансо
ва подкрепа предимно на онези 
среди, на които помощта е най- 
нужна” - подчерта министърът.

Радованович оповести, че 
оглавеното от него Министерст
во понастоящем изготвя нов За
кон за верските общности: "С 

новия Закон ще бъде регламентирано и положението на верските 
секти. Ние възнамеряваме да поставим извън закона деструк- 
тивните и тоталитарните секти и подобни организации.”

Милован Радованович

Министерството на верите на Сърбия досега е помогнало фи
нансово на жителите на няколко местни общности в Димитровград
ска община да изградят или ремонтират своите черкви.

Б. Димитров

В СУРДУЛИЦА СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПОЛИ
ТИЧЕСКИЯ АКТИВ НА ПЧИНСКИ ОКРЪГ

ГОТОВНОСТ ДА СЕ БРАНИ РОДИНАТА 

ОТ ЕВЕНТУАЛНА АГРЕСИЯ
През миналата седмица в Су- 

рдулица се проведе заседание на 
политическия актив на Пчински 
окръг, на което бяха приети за
ключенията на съюзния и репуб
ликанския парламент за полити
ческо решение на въпроса в Ко
сово и Метохия и взети необхо
дими мерки за отбрана на стра
ната от евентуална агресия. На 
заседанието, на което освен нан- 
отговорните обществено-поли
тически дейци в окръга и общи
ните му. присъства и Драган Томим, подпредседател на правител
ството на Сърбия, беше обсъдена ситуацията в общините, като 
беше констатирано, че тя е стабилна и че населението дава пълна 
подкрепа на решенията на двата парламента и на усилията на Сло- 
бодан Милошвнч проблемите в Косово и Метохия да се решават 
чрез диалог и с политически средства.

"Обстановката в Косово и Метохия се подобрява, но центровете на 
световната военна и медийна сила пренебрегват това и се заканват 
военно да се намесят във вътрешните работи на страната ни. Отделни 
страни на НАТО това не правят с намерение да се решават въпросите 
в южната сръбска покрайнина, но изхождат от своите стратегически 
интереси", каза Томим и продължи: "Предприемаме всичко възможно 
въпросът да се реши с политически диалог, но до колкото силите на 
НАТО военно се намесят, ние тази намеса ще смятаме за агресия и ще 
се защитаваме. Покрай другото трябва да покажем, че сме нация, народ, 
хора, които държат сметка за достойнството си.”

След заседанието на 
Политическия актив на Пчин
ски окръг, в общините на окръга 
са Приети оПерашивни Програми 
и ПредПриеши мерки да се 
Повиши Производството, да се 
Подобри снабдяването, 
здравната защита, 
съобщенията... За целта са 
сформирани щабове за коор
диниране на активностите

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СПС В БОСИЛЕГРАД

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РЕШЕНИЯ 

НЯМАТ АЛТЕРНАТИВА
Общинският отбор на Социалистическата партия на Сърбия и гражданите на Босилеградска община 
дават безрезервна подкрепа на решенията на скупщините па Сърбия и СР Югославия и председателя 
Слободан Милошевич актуалните проблеми в Косово и Метохия да се решават изключително с 
политически средства, диалог и при пълно уважаване на законните права на всички граждани без оглед 
на националност и вероизповедание.

Това между другото бе изтъкнато на състоя
лото се в миналия петък заседание на Общинския 
отбор на СПС в Босилеград, който обсъди сигур
ността и социално-икономическата обстановка в 
Косово и Метохия в духа на заключенията на Съ
юзната скупщина.

На заседанието, на което присъстваха и дирек
тори на отделни стопански предприятия и ведом
ства, беше подчертано, че кризистиата обстанов
ка в южната сръбска покрайнина е вътрешен про
блем на Сърбия и СР Югославия и че упоритото 
настояване на отделни членки на международната 
общност проблемите да се решават чрез военна 
намеса, заплахи, изнудвания и натиск повишава 
напрежението и насърчава шиптарските бандит
ско-терористични групи за още по-голямо наси
лие и нечовешки постъпки срещу всички, които 

служба на тероризма и сепаратизма. С 
свое отношение, което е в разрез с всички между
народни принципи, те нанасят вреда на процеса на 
укрепваването на мира, стабилността и регионал
ната сигурност. Отделно сега, след разбиването на 
терористичните банди и предприетите мерки за 
завърщането на временно разселените граждани, 
които поради насилието на албанските терористи 
и сепаратисти бяха напуснали домовете си, както 
и мероприятията за решаването на хуманитарни
те проблеми. Босилеградските социалисти съще
временно отдадоха голямо признание на всички 
членки на международната общност и на отделни 
изтъкнати личности, които се застъпват космет- 
ският проблем да се решава единствено чрез диа
лог и миролюбиви средства. При това бе посо
чено, че обществено-политическите фактори и 
гражданите в Босилеградска община и занапред

ще оказват пълна подкрепа на всички усилия за 
миролюбиво решаване на косметския проблем и 
най-енергично ще осъждат всички, които продъл
жават да вършат натиск и застрашват суверени
тета и сигурността на нашата страна.

На заседанието на Общинския отбор на СПС 
в Босилеград бе изразена надежда, че въпреки 
крайно сериозната обстановка, разумът ще над
делее и при онези членки на международната общ
ност, които досега с неразумните си постъпки оку- 
ражваха албанските сепаратисти, за да разберат 
всички последици, които са предизвикани от те
рористите, и да се приобщят към усилията за нзна- 
миранс на решения чрез политически диалог.

Разисквайки за сигурността в нашата община. 
Общинският отбор на СПС констатира, че въ
преки неблагоприятните стопански процесии спа
дането на жизнения стандарт, тя е на здоволяващо 
равнище, без по-големи нарушения на законните 
и обществените норми. При това бе изтъкнато, че 
е необходима още по-голяма мобилност на всички 
политически и стопански фактори при извършва
нето на своите трудови задължения.

Съгласно препоръките на Главния отбор на 
СПС, на заседанието бяха приети конкретни и 
непосредствени задачи на социалистите на тери
торията на нашата община във всички области, с 
отделен акцент на навременното и обективно ин
формиране на гражданите за актуалните пробле
ми в Косово и Метохия и за мероприятията на 
правителствата на Сърбия и СР Югославия за ре
шаването на тези проблеми с политически сред
ства.

в. Б.
НА 14 ОКТОМВРИ В С. СТОЛ И БАБУШНИЦА

Комеморативно събрание и
9? 5?кръгла масатоване са в

В с. Стол (Бабушнишка община) на 14 октомври 1943 година бъл
гарските фашисти разстреляха 46 селяни в местността Три круши. По 
този случай завчера (сряда, 14 октомври) Общинската скупщина в Бабу- 
шница и Съюзът на бойците организираха КОМЕМОРАТИВНО СЪ
БРАНИЕ в с. Стол. За пръв път на лобното място Три круши се проведе 
опело на разстреляните.

Председателят на общината Драган Божилович прие членове на 
семействата на разстреляните.

В следобедните часове в Бабушница се проведе "КРЪГЛА МАСА • 
посветена на делото и борбата на народния герой ЖИВОИН НИК- 
ОЛИЧ-БЪРКА. Чрез десетина научни доклада се обрисува Бърко като 
боец и комендант във войната и като обществен работник, народен 
представител и автор на много статии и книги за Народоосвободител- 
ната борба в Югоизточна Сърбия в следвоенните дни.

В следващия брой на вестника ще предадем по-обширно за Комемо- 
ративното събрание в Стол и "Кръглата маса” в Бабушница.м. я. Б. Н.
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СЛЕД ЗАБРАНЯВАНЕТО НА КВОТИТЕ ЗА ИЗНОС НА КОНФЕКЦИЯ В ГИД

ИДВАТ МНОГО ТЕЖКИ ДНИ ЗА 

”СВОБОДА”?
ИЗИСКВАТ ИНДИВИДУАЛНИ 

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ
Група работници от димитровградската каучукова промишленост 

през миналата седмица предложи на директора на фирмата да даде 
напътствия на съответните служби в ГИД за съставяне на определени 
списъци. В тях трябва да бъдат регистрирани дълговете на предприяти
ето към работниците за неизплатената минимална цена на труда. Работ
ниците търсят от директора да предложи динамиката на изплащането 
ако фирмата не е в състояние да изплати дължимите суми веднага. След 
това предложението на директора ще бъде обсъдено от Управителния 
съвет, който ще вземе съответно решение по този въпрос.

”Потози начин ще се избегнат ненужните съдебни разноски, които 
в края на краищата плащат самите работници. Съдебните спорове са 
излишни, тъй като и сами знаете, че законът Ви задължава да 
подпишете индивидуалните колективни договори и да изплащате на 
хората заплати, съответстващи на труда им. По този начин ще се пре
махнат такива и подобни проблеми, свързани с изплащането на 
заработките” - предупреждават инициаторите на предложението.

Б. Димитров

За нашата конфекция идват може би най-теж-
ките дни, каза директорът на "Свобода” Зоран Югослав^ неГинГия?пазарътГмм^3 '0 
епсР^щата С посланика на Индия преди покупателната сила на потребителите е мал-
ГГконфекцион™ ср|ГИТРУП"ОСТ"Те'ВС'" ^ Д°КаТ° НаПрИМер В Германия-

за износ
а и

за да се купи'штжтизноса, 1огава ви остава само домашният пазар, ничеството (ако се осъществи) с фирми от 
посланикът на^ндшк^Ра^бира^щ ме^ие освен Ин«—«а спасителноза’"Свобода”.

А.Т.

НА 8 ОКТОМВРИ
на СПС в Босилеград, а от Общинския народен 

град Кюстендил, освен председателя 
Динчо Желязков, участваха и Димитър Недялков, 
началник на управлението за култура, д-р Иван 
Табаков, началник управление по здравеопазва
не, и Кирил Паромански, координатор на Между
народния панаир за гранична търговия "Краище”.

В сърдечния и приятелски разговор между др
угото беше проявен интерес и за възобновяване 
на някогашното ползотворното сътрудичество 
между двете съседни и крайгранични общини, ко
ето беше прекъснато вследствие на международ
ната изолация на нашата страна. При това бе по
сочено, че сътрудничеството ще бъде от полза за 
икономическото развитие на двете общини и ще 
даде значителен принос за всестранното разши
ряване на добросъседските отношения между 
СРЮ и РБ.

В това отношение бе прието предложението 
на представителите от България по време на па
наира да се организира нова среща в Кюстендил, 
на която да се направи договор и да се уточнят 
областите за сътрудничество, а след това да бъде 
изготвена и подписана конкретна програма.

съвет на
ДЕЛЕГАЦИЯ НА 

КЮСТЕНДИЛ 
ПОСЕТИ 

БОСИЛЕГРАД

КАЗАХА...

СПС СЕ ГРИЖИ ЗА 
МЛАДИТЕ ПОКОЛЕНИЯ

На трибуната на младите социалисти в Пчински окръг, която беше 
организирана тези дни, председателят на младите социалисти на 
Сърбия и член на Изпълнителния отбор на Главния отбор на СПС 
Александър Растович по тържествен начин връчи партийни книжки на 
225 новоприети младежи и девойки, а след това изнесе реч, в която 
между другото изтъкна:

"Ни най-малко не сте сгрешили, когато сте решили да се заплените 
в Социалистическата партия на Сърбия. Нашата партия непрекъснато 
се грижи за младите поколения. Правителството на Република Сърбия 
между другото осигурява значителни средства за откриване на работни 
места за младите. Само през изтеклата година чрез Републиканската 
трудова борса е обезпечена работа за над 20 000 млади хора. Тази година 
това число най-вероятно ще бъде много по-голямо. Това е най-добрият 
отговор на всички, които злоупотребяват със затруднената 
обществено-политическа обстановка, като казват, че младите специал
исти напускат нашата страна заради това, че тук нямат никаква перспек
тива”.

На 8 октомври тази година официална деле
гация на Общинския народен съвет на град Кю
стендил посети Босилеград. Както подчерта Дин
чо Желязков, председател на Общинския народен 
съвет, целта на посещението беше да бъдат пока
нени предприятия и фирми от Боснлеградска об
щина за участие на традиционния международен 
панаир, който се провежда от 13 до 19 октомври в 
Кюстендил.

От Общинската скупщина в Босилеград в раз
говора участваха Васил Йованчов. председател на 
Изпълнителния отбор, Никола Савов, секретар 
на ОС, и Васил Такев, член на Изпълнителния 
отбор на ОС и председател на Общинския отбор м. я.

м. я.ЗАСЕДАНИЕ НА ОТРАСЛОВ ОКРЪЖЕН СИНДИКАТ В БАБУШНИЦА

Проекта на СЦ ” Парк” без 
забележки

ОТПРАВЕН ИСК ДО 

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ След едномесечна възможност да разгледат и обсъдят градоус
тройственото решение за Спортния център "Парк”, гражаданите на 
Димитровград очевадно са доволни от работата на проектантите, 
понеже нямат нито една забележка.

Това е констатирано на заседание на общинската комисия, на което 
освен проектантите от Завода за урбанизъм от Ниш, присъстваха и 
Борис Борисов от строителното министерство и републикански инспек
тор по строителство и Славка Живкович от сдружението на проектан
тите.

През миналата седмица в Бабушница се про
веде заседание на Окръжния синдикален отбор на данието, в най-тежко положение е изпаднало пи- 
заетите в текстилната, кожообработващата и обу- ротското предприятие "Драгаш", на което вече 
щарската промишленост в Пиротски окръг. Ос- три години е блокирана джиро-сметката. В дне
вен представителите на стопанските предприятия кусиите се чуха мнения, че гарантираната цена на 
от този отрасъл, сред които бяха и представители труда в този промишлен отрасъл тряба да се пов- 
на димитровградската конфекция "Свобода” и ко- дигне на 500 динара, както и да се намалят да- 
жообработващото предприятие "Кожара" от Же- нъците върху заработките на работниците. Бе из- 
люша, на заседанието взеха участие и председа- тъкнато и това, че повечето от предприятията не 
телите на общинските съвети на съюза на синди- са в състояние да изплатят на работниците си 
катите (ОССС) от общините, съставящи Пирот- предвидената цена на труда, възлизаща на 500 
ски окръг. Между тях бе и Димитър Веселинов, динара.
председател на димитровградския ОССС. Членовете на Окръжния синдикат на заетите

Участниците в разискванията констатираха, в текстилната, кожообработващата и обущарска- 
че огромно болшинство от стопанските фирми от та промишленост решиха да отправят иск до ре- 
Пиротски окръг, които принадлежат към този иубликанското Правителство за рспрограмиранс- 
лромишленотрасъпсе намират в много незавидна то на дълговете на фирмите от този отрасъл на 
ситуация. От всички тези фирми единствено със- стопанството. От Правителството се изисква и да 
тоянието в пиротския "Първи май” и бабушниш- намали размера на лихвата, която се начислява на 

"Лисца”може да се отчита като сравнително дълговете на предприятията. Със задължението 
добро. Представителите на "Свобода1, информи- да преговарят с представителите на Правител- 
раха присъстващите за положението на тяхната ството са натоварени водачите на Рспубликан- 
фирма, изтъквайки при това, че тя се е сблъскала ския отбор на синдиката на заетите в текстилната, 
с финансови проблеми и проблеми, свързани с кожообработващата и обущарската промишле- 
прекратяването на договорените сделки с чуж- ност. С исканията на работниците оттози отрасъл 
дестранни партньори, което до известна степен е е запозната непосредствено и Славица Савич, 
последица на политическата обстановка в стра- която в качеството си иа председател на Рспубли- 

Представитслят на "Кожара” също на- канския отбор взе участие на заседанието в Бабу- 
блегна на нестабилните делови отношения с нар- шпица, 
тньори г/г чужбина.

От всички предприятия, бе изтаъкнато на засе-

След проведеното заключително разискване по проекта, комисията 
Общинската скупщина да приеме градоустройственото 

решение на СЦ "Парк" в Димитровград.
Интересно е да се отбележи, че поради една случайност членовете 

па комисията министерството, от Сдружението на проектантите и 
главния проектант ( Борис Борисов, Славка Живкович и Иван Геор
гиев) са димитровградчани, които живеят и работят в Ниш.

предлага

А.Т.

ТЪРГОВИЯ - (БЕШЕ) 
БЛАГОСЛОВИЯката

-Това вече не важи за пашата обществена търговия, резнгнирано 
казва директорът на "Търгокооп", единственото предприятие в 
Димитровград само за търговия, Велин Николов. Причината е про
ста - хората нямат пари и оборот няма. Не достигат и оборотни 
средства в предприятието, а кредитите от банката излизат твърде 
скъпи. Ако се вземе кредит, трябва да се плати 12 на сто лихва (7,5% 
е лихвата, останалото е ревалоризация и провизнон на банката). А 
разликата в цената е средно 14 %.

За лошото положение в "Търгокооп” освен споменатото Ник
олов посочва като втора причина"собствената глупост". А това е 
факта, че до миналата година магазините не са ремонтирани. Това е 
направено миналата година, а "цеха" е 250 хиляди динара. За тези 
пари е можело да се направи нещо друго, което да е от по-голяма 
полза на фирмата. От друга страна, тук са и магазините по селата, и 
почти всички те са нерентабилни. За някои, като в Петърлаш и Куса 
врана например, има решение за закриване, но поради "определени” 
причини те все още работят. Като се има предвид броя на жителите 
по селата, оказва се, че всеки би трябвало за един месец да пазарува 
поне за по 200 динара, и тогава няма почти никаква сметка. В 
"Търгокооп" се надяват, че положението може да се подобри, ако се 
намери купувач за помещенията в сутерена на Градската галерия. 
Ако се намери! А дотогава пак ще се живу^ка с минимална цена на 
труда или средно с 200 динара на човек. В Търгокооп" в момента 
работят 80 души, 40 на сто от конто са рсжистн. Ако от тях се 
изключат работещите в складовете и шофьорите, тогава броят на 
режнетите се намалява с 30 на сто, но за фирма като "Търгокооп" и 
това е много. Оптималният вариант, според Николов, са 18 до 20% 
рсжисти. "Но как и кого да оставиш без работа в тези тежки за живот 
времена? "Засега изходът от тежкото положение е все още неиз
вестен.

ната ни.

Б. Димитров

БОСИЛЕГРАД: ПОРАДИ НЕПЛАЩАНЕ НА ТЕЛЕФОННИТЕ УСЛУГИ

ТЕЛЕКОМ ИЗКЛЮЧИ ТЕЛЕФОНИТЕ НА 
40 ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЕДОМСТВА

ТЕЛЕКОМ във Враня през последната седмица изключи от телефонната мрежа над 40 
предприятия, ведомства и органичации в Босилеград, които не издължавали редовно сметките си 
ча телефонните услуги и които му били длъжни значителни средства”. Едни, като "Автотранс
порт”, който дължал 20 хиляди динара, веднага платили сумите. Други, поради 
средства, това все още не са направили. До преди два дни бяха "глухи ’ телефоните на КОБОС, 
който дължи 42 хиляди динара, на Общинската скупщина ; 20 хиляди (ча три телефона), цеха ча 
сушене на овощия и челенчуци - ) 1200 динара, Нанредч.к - 8540, Чорапара - 4240, ЕИ - 4100 
динара...

В босилеградската служба на ТЕЛЕКОМ казват, че длъжниците ще бъдат приключени па 
телефонната мрежа след като издължат дълговете си, и оповестяват, че' за няколко дни щс бъдат 
изключени и телефоните на частните лица, които дължат над 20 динара .

недостиг на

А.Т.
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М1!ДОЛ1'ЧШ 1И1: М АП И'П1'Л11ИЯ Кмг.дол 1411) И™СПОРЕД ПРЕЦЕНКА НА КОМИСИЯТА НА ЗАВОДА ЗА ЗАЩИТА НА КУЛТУРНО-ИС
ТОРИЧЕСКИТЕ ПАМЕТНИЦИ ОТ НИШ ХИМИЧЕН СЪСТАВ НА 

МЕДАВЪНШНАТА ЧАСТ НА ИЗВОРСКАТА 
ЧЕРКВА Е РЕМОНТИРАНА КАЧЕСТВЕНО Чрез химически, сиекчроскоиски, биохимични, лабораторни, 

хроматографски и други методики са идентифицирани над 300 ве- 
щестна и меда. Медът съдържа: въглехидрати, вода, минерални 
вещества, азотни съединения, ферменти, органични киселини, ви
тамини, ароматни съединения, поленови зърна, пчелно млечце, 
колоиди, алкалоиди, биогенни стимулатори, растителни антиби
отици, фитохормони...

Въглехидрати: Представени са главно монозахаридите - фрук- 
тоза и глюкоза, кои го заемат от 75 до 85% ; захарозата между 5 и 
10%. Колкото е по-висок процентът на глюкозата и фрукгозата, 
толкова по-качествен е медът. През последните години се установи, 
че медът съдържа и около 20 дизахариди и тризахариди.

Вода:Чистият натурален мед съдържа вода между 13 и 19%.
Минерални вещества: В пчелния мед има много минерални ве

щества. Учените отбелязват, че средното съдържание на минерал- 
меда е от 0,35% в нектарния, до 0,85% в маковия.

усилия да се подсигурят пари за поправка на входа 
па черквата, за реконструкция на камбанарията и 
за играждане па тротоари. Кога и дали ще бъде 
реставрирана вътрешната част на черквата, сега 
не е известно. Сигурно е, че трябва да се спаси и 
тази част на тоя най-стар културно-исторически 
паметник в Восилеградско, който е строен от 1821 
до 1833 година и който навремсто бил духовен 
храм на населението от целия тогавашен Извор
ски вилает. По думите на Александър Радович, 
директор на Завода за защита на културно-ис
торически то паметници от Ниш, поправката мо
же да се извърши етапно - в зависимост от финан- 
со в 1 «те възмож I юсти.

Ремонтът на външните стени и покрива е из
вършен качествено и черквата ”С». Троица” в с. 
Извор е спасена от рухване, констатира Коми
сията за технически преглед па извършените ра
боти, която формира Заводът за защита на кул
турно-историческите паметници от Ниш 
Благое Янчич от Министерството на културата.

За поправката на разрушените стени на север
ната и южната част на черквата, за подмяната на 
покрива й, както и на покрива на хамбара, който 
е в двора й, са похарчени 240 хиляди динара. 180 
хиляди е подсигурило Министерството на култу
рата, а останалите пари са отпуснати от Общин
ската скупщина и църковните власти. Със сим
волични суми участваха и спонсори.

В ОС в Босилеград узнаваме, че се полагат

начело с

ните вещества в
Ферменти: В състава на пчелния мед са установени следните 

ферменти (ензими): инвертаза, диастаза, каталаза, фосфатаза, де- 
хидраза, оксидяза.пероксидаза, редуктаза, малтаза, индуалаза, ли- 
паза.Тс имат белтъчна природа и регулират биохимичните процеси 
в живите организми. Ферментите в меда продължават своето по
лезно действие и в самия организъм на човека, подпомагайки хра-

В. Б.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СИП В ДИМИТРОВ
ГРАД

организация ще продължи да помага на своите 
членове в селата на Димитровградска община, но 
при условие в тези села да има поне 20 члена на 
СИП. Членовете на организацията в селата, в кои
то местните организации имат по-малко от 20 чле
на, ще се снабдяват в магазина на кооперацията 
"Пенсионер” в Димитровград.

Джорджевич изразява благодарност на общи
нското ръководство, което неотдавна даде заем на 
СИП и кооперацията в размер на 20 хиляди динара 
за набавка на олио в ситуацията, когато коопер
ацията имаше изгодна оферта, но не и достатъчно 
собствени финансови средства. В знак на добра 
воля ръководството на СИП взе решение олиото, 
което е купено благодарение на общинския заем, 
да се продава на по-ниска цена не само на члено
вете на СИП, но и на Съюза на пенсионерите в 
Димитровград. "От този жест на общинското ръ
ководство имаха полза не само нашите членове,

посмиланего.
Органични киселини: Медът съдържа: ябълчна, млечна, окса- 

лова, лимонена, бинена, глюконова, янтарна, малинова, гшроглу- 
бензоена и някои висши мастни киселини,

СТОКИ ЗА 

ЧЛЕНОВЕТЕ В 

ТРЪНСКИ 

ОДОРОВЦИ

таминова, валерианова,
намират под формата на соли. Произхождат от нектара, 

и жлездите на пчелата. Медът съдържа соли на някои 
неорганични киселини, фосфати, сулфати и хлориди.

Белтъци и азотни вещества: Съдържат се в малки количества в 
меда, но поради изключително високата си хранителна, профи
лактична и лечебна дейност имат важно значение за човешкия 
организъм, и особено за децата и за възрастните.Учените са ус
тановили, че в натуралния мед има между 03 и 03% белтъци и 
азотни вещества. Белтъците в меда се състоят от албумини, пеп- 
тони и глобулини. Медът съдържа 17 аминокиселини, произхо-

които се 
маната

Водачите на Съюза на инвалидните пенсион
ери (СИП) и потребителската коперация "Пен
сионер”, работеща в състава на организацията, 
неотдавна откараха определено количество бра
шно, захар и олио в село Трънски Одоровци. Сто
ките са продадени на по-ниска цена, отколкото в 
другите магазини, на членовете на СИП в това 
село. Организацията на СИП в Трънски Одоро- 
вци има собствено помещение, но засега няма ус
ловия да открие магазин в него. По думите на 
Даннло Джорждевич, председател на СИП, тази

ждащи от нектара и прашеца.
Радиоактивност на меда: Радиоактивни вещества има в меда, 

когато в района на пчелина има повишена радиоактивност на поч
вата.

но и членовете на другата пенсионерска органи
зация в нашия град. Надявам се, че такъв вид 
сътрудничество между СИП и ръководителите на 
нашата община ще се практикува и по-нататък” - 
изтъква Джорджевич.

Витамини: В състава на меда са установени следните витамини: 
аневрин (Б-1) - от 4,4 до 53 мг в 100 г мед; рибофлавин (Б-2) - от 26,6 
до 61,0 мг; пиродиксин (Б-6) - около 10,0 мг; пантотенова киселина 
(Б-З) - от 0,02 до 0,10 мг; никотинова киселина (ПП) - 0,20 мг; 
аскорбинска киселина (С) - 2.0 мг; фолиева киселина (Бс) - от 3 до 
15 мг; биотин (X) - от 0.04 до 0.066 мг; в малки количества ток- 
соферол, провитамин (А) (каротин), К, Е. Количеството и видът на 
витамините в меда са в зависимост от естеството на растенията, от 
които е събиран нектарът. Витамините, намиращи се в естествения 
мед са с по-висока фармакобиологична активност отколкото тези, 
получени от фармацефтичната промишленост. Действието на ви
тамините в меда се подсилва от комплекса биогенни вещества, 
съдържащи се в меда (ензими, ферменти, фитохормони. микроеле
менти) и подпомагащи терапевтичните им качества. В меда се

Б. Димитров

СИМЕОН КОСТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 00 мите на Костов, участниците в съвещанието са ви
дели на място, че хуманитарната ситуация в Косово и 
Метохия е на задоволително равнище и че в тази 

^'ТЛГТ гщ-т покрайнина няма никаква хуманитарна катастрофа.
X А Ъ "В южната сръбска покрайнина непрекъснато

____  пристига хуманитарна помощ от цялата ни страна.
I Докарват се най-важните хранителни стоки, строи-

А 111 Л. ЖМ. 1Г\ телен материал, храна за добитъка. Хуманитарната 
помощ се разпределя на всички хора. на които е необ
ходима, без оглед на националната, верската, или по
литическата им принадлежност. Хората се завръщат 

Симеон Костов, секретар на Общинската органи- у домовете си и животът протича нормално. В това 
зация на Червения кръст в Димитровград, участва в може да се увери всеки доброжелателен човек - из- 
съвещанието на общинските, градските и покрай- тъкна секретарят Костов, 
нинските организации на ЧК от Сърбия, което се 
проведе през миналата седмица в Прищина. По ду-

НА ЧК В ДИМИТРОВГРАД:

НОРМАЛНО съдържат и етерични и ароматшши вещества, деривати на хлоро- 
фила. Всички те подпомагат процесите на противозапалителното, 
ре генеративното, съдоразширяващото и капиляро укрепващото де
йствие на меда.

-Следва-.
Б. Димитров

По книгата "Медолечение" на д-р Стоймир Младенов

ВМЕСТО РЕПОРТАЖ

С КОЯ КОЛА СЕ 

ВОЗИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

В рамките на "Детската седмица" в програмата за сряда беше запла
нувано посещение в подведомственото училище в Трънски Одоровци.
Помислих, че ще е интересно да отида там, въпреки че бензинът не се 
намира лесно. Оказа се обаче, че има едно свободно място в колата на 
локалната ТВ "Цариброд”. Така си спестих малко бензин, пък и бях в 
компания с Надица, Емил и Неша. А знае се, че в компания винаги е 
по-хубаво.

На задната седалка на "Нивата”, по долината на Ерма, Неша сти
скаше ТВ камерата и статива, а аз стисках резервната гума, която тук 
оставил Любча и която по завоите се търкаляше насам-натам. Ми
наваме тунелите, мястото на злополуката, случила се преди години, 
когато при разширяване на един от тунелите загинаха двама работ- 
иници и Ерма беше заезерена. Показвам, не без гордост, мястото, къ- 
дето съм успял да снимам момента, когато повторно се срути огромно 
количество камъни.

В приказки минахме ждрелото за миг и ето ни пред сградата на 
училището. На един от трите входа, на този, който сега се ползва, пи посрещат две кучета, Идват и гостите - председателят на Общинската скупщина Никола Стоянов, дирек- 
домашна порода, дето се казва. Свикнали с хората и изобщо не се "притесниха” от нашето торът на Основното училище Димитър Гюров, Катарина Симеонова и Йордан Андреев 
присъствие. Не разбрах само дали са дошли с някой от учениците или са от комшийските къщи. като представители на дружеството "Приятели на децата” и Симеон Костов от Червения 
Ето я и учителката, димитровградчанка, видяла ни от прозореца и идва да ни посрещне, кръст. Изненадани от толкова много гости, учениците като че ли се уплашиха, но за 
Стигнали сме преди "официалните” гости, представители на общината, дружеството кратко. Нашето присъствие не им попречи да изрецитират едно стихотворение и да изпеят 
"Приятели на децата” и Червения кръст и имаме достатъчно време да обиколим училището, една песничка, след което получиха куп подаръци.
Сградата е огромна, строена във форма на буквата ”П”,оттвърд материал е, с големи прозорци, - Сега, какво ще попитате нашите гости, председателя? - насърчава ги учителката, 
с много учебни стаи, със зала за представления, с к^хня. В двора -баскетболно игрище, чешма, Всичките мълчат. "Дамяне, ти нали ми обеща, че ще питаш председателя нещо? - 
от която шурка вода. После разбрах, че водата не е годна за пиене, замърсява се отнякъде, упорства учителката. Дамян очевидно се срамува и неговия въпрос задава учителката: С 
Макар че вече е десет и половина, росата по тревата в двора още си стои, напук на слънцето. В коя кола се вози председателят?”
една от многобройните учебни стаи само една редица чинове в средата и трима ученици. И - Хайде, тръгвайте да видите! - каза председателят и ги отведе до общинската каза. 
учителката Славица Виденова, разбира се. Мая Стоицева е най-голяма - тя е във втори клас. отвори им вратата и каза на шофьора: "Младене, я карай до Звонци и назад тези деца, та 
Брат й Милош и неговият другар Дамян Гюров са първолаци и са в първия, а Мая във втория да видят с коя кола се вози председателят”.

ИЩЦЕ? Учителката Славица Виденова с трите си ученика и директора на 
Основното училище в Димитровград, и "Ето с коя кола се вози 

председателят": Милош, Мая и Дамян влизат в общинската кола.

А. т.чин.

ШшаШ© 16 ОКТОМВРИ 1998 г.



ЗАСЕДАНИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ОТБОР НА ОСНОВНОТО 
УЧИЛИЩЕ В ДИМИТРОВГРАД

ПОДГОТОВКА ЗА 

ОЗНАМЕНУВАНЕ НА 

130-ГОДИШНИНАТА
През 1999 г. ще се навършат 130 години плодотворна работа 
на Основното училище в Димитровград. Годишнина, дос
тойна за почитание!

По този повод в училището се проведе заседание на Училищния 
отбор, на което беше направен договор за отбелязването на тази 
годишнина. Отборът ще изготви програма и ще предложи членове 
на Комитета за честването на юбилея, начело на който най-веро
ятно ще застане просветният министър на Сърбия ЙовоТодорович.

Годишнината на димитровградското основно училище ще бъде 
отбелязвана през цялата 1999/2000 учебна година. Сформирани са 
работни групи, които трябва да направят програми най-късно до 
първи март следващата година. В момента училището усилено се 
готви за реализирането на два проекта: ремонтиране на интериора 
и фасадата на училището. Първият проект включва и оборудване, 
а вторият и уреждане на училищния двор. И двата проекра ще 
изготви фирмата "Ю-СТАТ" от Белград.

Що се отнася до програмата за ознаменуване на юбилея, тя ще 
се реализира чрез засилена работа на театралната секция, уче
ническия хор, фолклора,секцията по изобразително искуство, чрез 
издаване на втора стихосбирка на ученици... Предвижда се да бъде 
издаден Летопис (или монография) на училището, за чието напис
ване вече са задължени отделни лица, а печатенето ще се реализира 
чрез Издателство "Братство”. Летописът ще съдържа около 26 
раздела, и според началния договор ще бъде двуезичен - едни тек
стове ще бъдат написани на български, а други на сръбски език (без 
преводи). Книжката трябва да бъде богато илюстрирана със сни
мки от миналото на училището и затова УЧИЛИЩЕТО ПРИ
ЗОВАВА ВСИЧКИ СВОИ БИШИ УЧЕНИЦИ ДА МУ ПОМОГ
НАТ И ДА ИЗПРАТЯТ ФОТОГРАФИИ.

Рамковата програма, която бе приета на заседанието, пред
вижда и участие на бивши ученици на училището, днес известни 
хора в различни области на обществения живот не само в Дими
тровград .Централното тържество е предвидено за май месц след
ващата година. В училището всички са готови да дадат максимален 
принос за достойно ознаменуване на годишнината, а необходимите 
средства се очакват от Министерството на просветата и спонсори 
от общината.

Някой предложи, че ако тази година е Година на културата, 
защо следващата да не бъде провъзгласена за Година на просве
тата, тъй като на следващото заседание на Общинската скупщина 
трябва да бъде сформиран Комитет за ознаменуване на юбилея на 
училището.

Харесва ли ти моята рисунка? - 
пита ме малката Ивана, докато 
с лявата си ръка умело рисува 

на една от дъските, поставени в 
двора на училището.

"ДЕТСКАТА СЕДМИЦА" В 
ДИМИТРОВГРАД

5

театър,
игри...

От 5-11 октомври и в Дими
тровград, както и в цялата 
страна и света, ое^проведена Дружеството "Приятели на децата" и от централното училище Мая 

Детска седмица” ,организа- и Милош Стоицеви и Дамян Гюров (Мая е второкласничка, а 
тори на която бяха Друже- Милош и Дамян са първолачета) получиха по една чанта, тетрадки, 
ството ” Ппиятели на ’ моливи, прибори, сладкиши...Председателят на ОС дари на

„ }1 училището десетина книги на български език, издадени от "Брат-
децата и Основното учили- ство". Тримата ученици изпълниха малка програма за гостите си.

на

ще.

< И- гт Модернизираната приказка "Червената шапчица" пред своите"Детската седмица” започна 
реч на председателя на Общинска
та скупщина Никола Стоянов и по
здравително слово по вълните на 
Радио Цариброд в понеделник су
тринта, продължи с театралното 
представление "Биберче” и среща 
на председателя на ОС с предста
вители на Ученическата общност. 
По време на "Детската седмица" 
децата от Димитровградско имаха 
възможност да видят дори 6 теа-

А.Т.

НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА ТЕАТРАЛНА СЦЕНА||||||3||
ПРЕМИЕРА НА 

” ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА”
V-

■

№
- ЙЧ

В рамките на "Детската седмица" димитровгадчаннте имаха 
възможност да видят в голямата зала на Центъра за култура 5 вече 
играни представления и една премиера, подготвена от Драмати
чната секция към тукашното основното училище "Моша Пияде". 
Става дума за представлението "Червената шапчица”, която, по 
текст на срл.бскня драматург Александар Попович подготвиха уче
ници от V, VII п VIII клас ог училището. Режисурата на пиесата е 
подписал ръководителят на Драматичната секция Борис Лазаров, 
който е малко съкратил и адаптирал версията на познатата детска 
приказка, написана от Попович. В представлението се появяват 9 
образа. Ролите се изпълняват от Саня Николова (Червената шап
чица), Александар Алексич (вълка), Небойша Виденов (ловеца), 
Татяна Манчич (майката), Марина Андонова (Иванка) и Милица 
Велчева (бабата). Милан Андресвнч, Милош Георгиев и Боян Ми
лев изп ълниха ролите на куклите.

%07/1 Ю.10.9Н

&' ‘ /- 'V х. • г .трални представления, по едно вс
еки ден. Освен "Биберче” в поне- 

”Же-

*: ч.
делник, във вторник гледаха 
нитбата на мишока Мики”, в сря- 
да”
джуджета”, в четвъртък 
писар Тричко не се ожени за прин- 
цезу Кьиту с кьитку зак'ьитену", _

- "Щръклица” в събота "Че- 
рвената шапчица". За най-малки
те в детската градина също бе организирана спе- седмица” активно се включи и Радио Цариброд със 
циална програма под название Сладки игри без гра- специални поздравителни слова всеки ден, а в събота 
ници - Сладкишиада , която прикова вниманието на и със специално издание на радио емисията "Весело 
малчуганите повече от един час. В рамките на ”Дст- училище”.
ската едмица” бе организирано посещение в подве- }-{а снимките е отразена само част от цялата гама 
домственото училище в Трънски Одоровци, където изяви, които се случиха през седмицата, 

три ученика. В реализацията на "Детската

Снежанка седемте
"Кико :•:

Ш& ■в
петък

Токст и снимки А.Т.има само

"ДЕТСКАТА СЕДМИЦА" В БОСИЛЕГРАД

')Забава, дарения, състезания... Я I?
П

"Детската седмица”, която по традиция се отбелязва през първата седмица па октомври, и 
тази година в Босилсградска община премина под знака на културно-забавните манифес
тации, посветени на най-малките жители.

Директорът на детската градина "Детска радост" от предучилищно възраст, на които присъстваха и 
Босилеград Александър Александров подчерта, че техните родители. Четвъртият ден бе резервиран за 

за тазгодишното отбелязване е изготвена единна културно-забавни дейности, в които участвуваха и 
програма за всички предучилищни ведомства в Пчии- ученици от основното училище, а 53-те първоклас- 

к у ници от училището в Босилеград по тържествен на
чин постъпиха в Детския съюз на Сърбия. По повод 
постъпването на първолачетата в Детския съюз по-

в

ски окръг.
В понеделник децата уредиха помещенията в град- 

ииата си и околността й, а вторник беше ден за да
рения. Децата от ло-заможиите семейства дариха иг- добий тържества се проведоха и в останалите ос- 
рачки и книги на връстниците си от материално ела- мокалсни училища.
бите семейства- Общинската организация на Чер- През последния ден от Детската седмица всяко 
вения кръст дари на Детската градина хранителни дете нарисува но една рисунка, а след зова в помс- 
стоки и средства за хигиена,а на шест деца - облекло; щенията на ведомството беше открита изложба па 
Детската градина дари книги на няколко деца от пре- техните художествени произведения , която разгле- 
дучилищиа възраст, а Предприятието за пътища ас- даха родителите на децата. Същевременно се про- 
фалтира входа в двора и осигури необходимия мате- веде и родителска среща, па която възпитателите 
риал за тротоар около двора на детското ведомство, говориха за значението пв Детската седмица .
В сряда се проведоха спортни състезания и а децата

.. '&& м-ц •

Всичките млади артисти показаха на сцената задонолнтолна 
игра. Своя образ особено умело и студийно изгради Александар 
Алексич, чиито движения бяха естествени, а репликите убедителни. 
За доброто изпълнение ип представлението имат заслуги и Дра
голюб Пейчев, който направи подбор на музиката, Далнбор Тошев, 
който се погрижи за сценографията и БорнпоЙе Букелнч, който се 
постара за светлините ефекти.

м. я. Б. Димитров

©ШштШ 16 ОКТОМВРИ 1998 г.



ШУШУКА СЕ, ЧЕ...ТЕАТРАЛНИ ПОКЛОНЕНИЯ

"Искаш ли да вземеш един военен 
филм. Много е интересен" - пошегува 
се тези дни с мен собственикът на един 
димитровградски видеоклуб, когато, 
изтощен от няколкоседминните непре
станни "бомбардировзиши” шушукан- 
ия, отидох да взема един филм, за да си 
"отпочина” от военната психоза, коя го 
е стегнала нашия град. Най-актуалната 
тема за разговор между жителите на 
Димитровградска община през поелед-

ДИМИТРОВГРАДЧАНИ 

В ПОМОРИЕ И НЕСЕБЪР /
* к ь■• От 7 до 10 октомври димитровградският театъра "Христо Ботев” гостува и българските градове 

Поморие и Несебър, къдсто изпълни драмите "Професионалист” и "Полк.....нитът птица” • Госто
приемство и сърдечност на всяка крачка

•' п ».
Ш1‘иите 2-3 седмици несъмнено бяха евен- ^ ^

туалните въздушни удари на НАТО / ^
срещу нашата страна. Едни се ,у-' . / 
майтапеха, други проявяваха голяма 
загриженост, а трети, на които тези разговори очевидно бяха стиг- 
нали до гушата им, говореха: "Ще се натряскам да не мисля вече за 
това.”

В сто и десетгодишната история на дпмнтроп- обстановка. Централно място имаше Маргарита 
градския театър "Христо Ботев" забележително Чухлепа, управителка на читалището "Просне- 
място ще заеме четиридневното му гостуване в та", актриса с разкошен талант и изображение, 
българските черноморски градове Поморие и Не- Величествени и незабравима вечер, изпълнена с 
себър. Защото там всичко бе на едно наистина много дух, красота, човешка сърдечност, ириатсл- 
внеоко равнище-от посрещането до изпращането ска дружба п обич!
на гостите от Югославия - така както това е при- ца и октомври гостите от Димитровград се 
също за некренп приятели и любители иитеатрпл- 1|рсдста|11ш, „ „ Несебър, този истински бисерна 
ното изкуство, хора на духа и културата. Ансам- българския черноморски туризъм - град-памст- 
бълът на димитровградския театър пристигна а |п|к |1()д сп1даТ11 Ш1 ЮНЕСКО - чиито културни 
Поморие, за да увеличи отбелязването па един отил11 осоГ)с„„ ус.илия ТЛ „„гензифи-
велик юбилей; 110 години читалище Просвета ,

Ежедневникът "Вечернье новости” "повдигна кръвното” на 
много димитровградчани, публикувайки информацията, че и Ди
митровград ще бъде на прицел на самолетите на НАТО в случай на 
евентуални въздушни удари. "Е-е-с, какво ли не писаха журналис
тите досега” - каза ми тези дни един приятел, когато започнахме да 
говорим за статията в най-тиражния югославски ежедневник. 
Имайки предвид, че знам същността на журналистическата про
фесия (или поне мисля, че я зная), нямах смелост да навлеза в 
дискусия с моя събеседник.

"Ще ни бомбардират затова, че тук има радар.” (Няма тук ни
какъв радар" - водеха се словесни дуели сред хората. "А какво сме 
ние виновни?” - поставяха си въпрос димитровградчаните, в чиято 
генетика като че ли е вградена увереността, че ние сме "нещо 
помежду" (оттук вероятно идва и страхът някой да нс ни го...).

Тези дни димитровградчаните слушаха твърде внимателно ка
кво ще кажат Холбрук, Елцин, Милошевич, Солана, Шешел, Мо
мина Люински (пардон Бил Клинтън), Иванов, Ругова,Симо Гаин... 
Онези, които не знаеха абсолютно нищо за бойните характерис
тики на разнообразните самолети, ракети и други "умиротвори
телни средства”, имаха възможност да обогатят знанията си от тази 
област, слушайки своите събеседници, които уж са големи военни 
експерти. Шегаджиите също не седяха със скръстени ръце. Ето 
какво измислиха: "Пиротчанитс ще се оплакват в Брюксел. Ние 
имаме граница, ние ще имаме спортна зала... А сега ще ни бомбарди
рат, а тях не." И черният хумор е хумор, нали?

И докато на някои димитровградчани напоследък беше секнал 
апетитът, другите се запасяваха с брашно, захар... Някои се 
оплакваха, че в аптеките няма достатъчно антибиотици, а някои, че 
през тази година слабо родиха сливите, та ще липсва ракия - "нату
ралното лекарство", както казаха те.

Ах, Клинтъне, Клинтъне...

цпрлнс н обогатяване на театралния и изобщо
културния живот на своите 
съграждани и гостите си от цял 
свят. Пред любителите на теа
тралното изкуство в Несебър 
димитровградчани изпълниха 
драмата "Полковникът птица" 
от Христо Бойчев, а в пос
тановка на Кирил Ангелов. И 
това представление беше играно 

1 на български език. Всички в за- 
' ’ лата а Несебър бяха въодушев

ени от акт ьорското майсторст во 
на Александър Златанов, Сло
бодии Алексич, Лидия Панайо- 
това, Делча Гигов... И пак но- 

« • следваха аплодисменти, похва
ли, честитки и пожелания, наче-

' -
гу,1

V?
а» 4ША

А*<7ШяГ‘ни? '
)

|7^/ натото сътрудничество да нро- 
дължи и през XXI век.

И тук не изостанаха топлите 
н сърдечни поздравителни речи 
на домакините и гостите (от име
то на гостите тази чест се падна 

на ръководителя на Театъра "Христо Ботев” в 
Димитровград Слободан Алексич). размяна на по- 

от Сърбия и Югославия, за да бъдат приети като даръци. Поради служебните 
най-близки роднини и от около 200-тинте
любители на театралното изкуство в този ирек- присъства на другаруването между театралните 
расен крайморски град, да бъдат наградени сдъл- дейцц от двата града, но в телеграмата, с която 
готрайни аплодисменти на откритата сцената в приветства гостите от Сърбия и Югославия нз- 
залата на Санаториума, където гостите от Ди- разп искренитс си пожелания духът на театрал- 
митровград изпълниха драмата Професионали- НОто изкуство да се разнася по вълните на Черно 
ст от Душан Ковачевич, в постановка на Борис- море за доброденствието на хората по цялата зе- 
лав Глигорович.

-Всичко беше наистина прекрасно - споделиха 
домакините след представлението, още повече, 
защото за първи път от гости от чужбина тази 
драма е играна на български език. Публиката в 
Поморие възнагради това с искрени аплодисмен
ти, прощавайки на гостите си някои езикови гре
шки, особено в ударението.

.. I__ 1Г. ■. ь.
Сърдечен прием в Несебър: сцена от драмата "Полковникът 

птица".

в чиито рамки цял един век работи и местния 
театър. В Поморие бяха дошли искрени приятели

си задължения кме
тът на Поморие Г. Трухчев не можа лично да

Бобон Димитров

ИНТЕРЕСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДА СЕ МАХНЕ ОГРАДАТА 
МЕЖДУ УЧИЛИЩЕТО И 

ЧЕРКВАТА
мя.

Покрай театралната игра, веселието и радо
стта и над тази среща висеше облакът на запла
хите срещу Сърбия и Югославия. Грижата на гос
тите бе споделена от домакините , които пос
тоянно ги осведомяваха за най-новите информа
ции. Заплахите, идващи от страна на НАТО и 
САЩ, загрижват всички на Балканите - споде- 

Наистина внушително бе и честването на 110- лиха домакините. Преоблада обаче оптимизмът и 
годишния юбилей на Читалището "Просвета” в увереността, че през месец ноември приятелите 
Поморие. С подбрани думи тържеството откри от Поморие (които ще дойдат в Димитровград на 
председателят на съвета на Читалището Станис- юбилея на театъра "Христо Ботев") ще се сре- 
лав Ковачев, след което за съгражданите и гос- щнат с димитровгртадчани в мирни условия и ще 
тите от съседна Югославия беше изпълнен музи- продължат културната си мисия на тези наши бал- 
кално-сценичен спектакъл. Тържеството про- кански простори, 
дължи в хотел "Поморие" в истински карнавална Слободан Кръстим

ДНЕС В ДИМИТРОВГРАДОТ 23 ОКТОМВРИ ДО 23 НОЕМВРИ

Изложба на 

художници- 

самодейци

ГЕОРГИ МАШЕВ В 

КИЦ ” ЦАРИБРОД”

. ■

Интересно предложение бе дадено на неотдавна проведеното 
заседание на Училищния отбор, на което беше решено да започне 
подготовка за отбелязване на 130-годишнината на Основното учи
лище в Димитровград.

Говорейки за проекта за уреждането на училищния двор, дирек
торът на училището Димитър Гюров спомена, че проектантите от 
"Ю-стат”, които правят проекта, предлагат да се махне оградата 
между двора на училището и двора на черквата. Когато предлагат 
това, проектантите имат предвид факта, че черквата в момента се 
ремонтира, а предстои и ремонт на училището. Черквата наскоро 
ще светне със своята красота и понеже става дума за две инсти
туции, които преди векове са били в едно (първите училища са били 
в манастирите и черквите), премахването на бетонната ограда, 
спроед тях, би било символично съединяване. Разбира се, след като 
се завърши ремонтът на черквата предстои уреждане на черковния 
двор, а той, пак според проектантите, трябва да бъде уреден като 
парк.

Голяма изложба на основоположника на изобразител
ното изкуство в Димитровград Георги Матев ще бъде 
открита на 23 октомври в помещенията на Сдружението 
на граждани Културно-информационнен център на 
българското малцинство "Цариброд" в Димитровград. 
Изложбата ще бъде реализирана с помощта на Галерията 
"Станислав Доспевски” от град Пазарджик, България, 
която пази почти съвкупното творчество на Машев.

Преди откриването на изложбата беседа за Машев ще 
изнесе директорът на Галерията от Пазарджик Нейчо 
Дойчев, а за пребиваването му в тогавашния Цариброд 
ще говори Богдан Николов. Изложбата ще бъде открита 
до 23 ноември.

Днес в 18 часа в Димитров
градската галерия ще бъде от
крита третата поредна излож

ба на картини на 
художниците-любители. 

Очаква се да бъдат експони
рани над 40 платна, дело на 

20-тина самодейци.
На изложбата ще участва и 

един димитровградски маке- 
тар, който ще експонира мо

дели на самолети.
Интересно предложение наситина, засега само като идея. която 

трябва да се обмисли и договори с черковните власти.а. т. Б. Д. А. Т.
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I Ш181 ЕНЦИ В СВЕТА НА НАУКА!11 110 ГОДИНИ ТЕАТЪР ” ХРИСТО БОТЕВ” (3)'

АРХИТЕКТУРАТА Е 

СИМБИОЗА ОТ 

ТЕХНИКА И 

ИЗКУСТВО

ЗАЛАТА ВСЕ ПЪК СИ 

ОСТАНА МЕЧТА
• Още през 1912 година е била подета инициативата в Цариброд да бъде построена специална зала за 
театъра, която ще бъде реализирана едвам през 1949 година, когато бе построен Културния дом • 
След петнадесетгодишна работа, поради Балканските и Първата световна война, театърът временно 
ще спусне завесата

През 1912 година в Цариброд е подета инициа- потребите си от към духовна храна, човечеството 
тива за строеж на театрална зала. Под заглавие отдавна удовлетворява чрез театъра...” 
"Необходимост от изграждането на театрална за- 

Цариброд”, в броя си от април 1912 година 
вестник ,,Нишава”нодробно пише за това, какво 
за гражданите на Цароброд би означавало изгра
ждането на театрална зала. Авторът на непод
писания текст твърде подробно пише какво е зна
чението на театралното изкуство, преди всичко за 
формирането на една личност.”Тетърът е едно от 
най-добрите и най-могъщи средства за всестран
ното развитие на човешката личност, за стреме
жите му към идеалите на правдата и доброден- 
ствието... излишно е да се говори, че театъра има 
възпитателна роля, това се подразбира. Театърът 
може далеч по-интензивно да свърже бъдещето 
на един народ с неговото минало, отколкото учи
лището...” Авторът на текста в "Нишава” дава, 
значи, предимство на театъра по отношение на 
училището. В него, "знанията са по-точни и огра
ничени, докато театъра учи и везпитава със си
лата на изкуството”. Така мисли автора и добавя:
"въз основа на това, театъра при всички обра
зовани народи се смята за народно училище, къ- 
дето се възпитават добрите нрави, и т.н.”

ЗАЛА ПРИ ЧЕРКВАТА
По-нататък авторът посвещава внимание на 

другите културни институции в града, преди вси
чко на дейността на читалището, чийто членове 
биха имали също така голяма полза от изграж
дането на театралната зала. Затова той апелира 
към тях максимално да се ангажират с воденето 
на тази акция. Не трябва да се забравя, че по това 
време Цариброд е имал само едно подходящо по
мещение, така че помещенията в бившето учи
лище били адаптирани за изпълняване на театра
лни представления, което било наречено "Залата 
при черквата”.

Това е достатъчната причина, авторът на тек
ста да напише и следното: - Ако един ден бъде 
решен този въпрос и това място послужи като 
място за основно училище и гимназия (което по- 
късно и ще се сбъдне, бел. на С.К.) градът ще бъде 
лишен от онова, което има сега. И в такива непод
ходящи помещения тук идват различни групи от 
София и други места ... "Авторът предлага да се 
обединят силите и да се съберат 20.000 лева и да 
се сформира Отбор за изграждане на театрална 
зала и читалище в Цариброд.

В следващият брой на "Нишава” (21 април 
1912 г.) ще бъде поместен още един неподписан 
текст, като реакция на написаното в предишния 
брой относно изграждането на театрална зала в 
Цариброд. Авторът на тоя текст подкрепя ини
циативата за изграждането на театрална зала и 
между другото посочва:

-Отдавна вече човечеството, паралелно с по
требата от храна, която служи за развитието му, 
чувства необходимостта от духовна храна, която 
спомага интелеткуалното му развитие. Част от

Магистър Миомир Васов е 
относително млад човек, асис- 

Строително-архитекту- 
рния факултет в Ниш. Роден е 
през 1959 година в гр. Проку- 
пие, в семейство на интелекту
алци. Татко му е бил лекар, а 
майката - просветен работник.

Основно училище и гимна- 
учи в Димитровград, след 

което следва архитектура в 
Белград. Макар че е бил добър 
ученик и студент, той си при
знава, че тогава изобщо не ми
слел сериозно да се занимава с 
научна работа. Като абсолве
нт, след земетресението на 
планината Копаоник, 
края на осемдесетте години, 
бил ангажиран известно време 
от Републиканския завод за за
щита на културните паметни
ци в Сърбия. След дипломира
нето си записва аспирантура в 
Белград, но наскоро започва 
да работи в строителното ь 
предприятие "Прогрес" в Пир
от. където прекарва повече от 
три години и половина.

-Обикнах работата в пред
приятието в Пирот- разказва 
м-р Васов - но като млад човек 
ми се искаше да мина в по-го- 
лям град. Най-благоприятна 
възможност за това беше да 
стана асистент. И успях, защо- 
то имах високи оценки по вре
ме на следването и бях записал 
аспирантура. Но щом като вля
зох във Факултета, щеш- 
нещеш, трябва да се занимавам 
и с научна работата, защото от 
това зависи работата ми, кари
ерата. А аз обичам просветата 
изобщо, защото много мои 
близки и роднини бяха или все 
още са просветни работници.
Истинско удоволствие е да ра
ботиш с млади хора, да можеш 
да им предадеш знания, които 
да са от полза за самите тях и в 
крайна сметка да са полезни и 
за обществото като цяло.

- Отначало работех като 
асистент по строителна конст
рукция, но след като от Строи
телен ние официално станахме 
Строително-архитектурен фа
култет, може би под влиянието 
на професор доктор Зоран Ра- 
дович, се ориентирах към 
строителната физика и строи
телната акустика .Струва ми 
се, че това е много интересна 
област, която све още не е изу
чена както трябва. Добавим ли 
към казаното и факта, че ви
брациите и шумът са едно наи
стина голям зло за съвремен
ното човечество, когато град
ските улици са почти задръсте
ни от най-различни автомоби
ли, тогава е ясно защо ме при
влича този проблем. Той про
сто е едно голямо предизвика
телство.

* Колкото ми е известно, г-н 
Васов, старите черкви и манастири това са необходими и знания, 
се славят с прекрасната си акусти- каквито предлагат науката и 
«мост. На какво се дължи това?

- Вие сте прави.Черквите 
наистина имат добра просто

рна акустичност. Те са толкова 
акустични, че в тях всичко се 
чува, дори и когато човек го
вори шепнешком. Това е много 
интересно явление, което, ст
рува ми се, не е изучено до кр
ай. И аз самият често пъти съм 
си задавал този въпрос, така че 
нищо чудно, това да бъде и те
ма на докторската ми дисерта-

тент в
УСПЕХ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО 

” ЧЕСТТА”
ла в

Статиите поместени във в-к "Нишава” за нео
бходимостта от изграждане на театрална зала в 
Цариброд имали голям отзвук сред гражданите, и 
особено сред интелектуалците. Това най-добре 
потвърждава Г.Христов, който в броя от 12 май 
1912 година припомня, че Цариброд е относите
лно нов град и че "твърде малко прилича на ста
рите провинциални градове”. Според Г. Христов, 
Цариброд няма културна и политическа традиция. 
Всичко това се ражда сега и затова има много 
място за изграждане и подобряване на живота в 
града. Христов подчертава, че с изграждането на 
театралната зала ще бъдат създадени условия за 
развитие на театралното изкуство.

Всички искрени служители в храма на теа
тралното изкуство в Цариброд били зарадвани от 
факта, че съществуват хора, които сериозно и 
решително подкрепят изграждането на теарал- 
ната зала. За съжаление, всичко си останало на 
идеята, въпреки, че вече бил сформиран и отбор. 
Балканските и Първата световна война ще изт- 
ласнат всичко това на заден план, а онова, което 
задвижили царибродските интелектуалци, ще за
почне да се реализира през 1946 година когато 
започва изграждането и окончателно ще се сбъ
дне през 1949 година, когато е открит прекрасния 
Културен дом, със зала за театрални и други пред
ставления. В изграждането на Културния дом уча
стват почти всички възрастни граждани на Цари
брод. В него и ден днешен действува театъра 
"Христо Ботев”, а до преди няколко години тук 
беше и Народната библиотека.

Междувременно съществено се променя и ре- 
пертоарската политика на Културно-просветната 
група ’ Христо Ботев”. Вместо историческите и 
патриотични представления на репертоара са про
изведения на съвременната европейска драматур
гия. Изнесена е и пиесата "Чест” от X. Судерман, 
която предизвикала голям интерес сред публи
ката. Отново в броя си от 25 ноември 1912 година 
вестник "Нишава”, изпод перото на непознат ав
тор най-похвално ще пише за представлението и 
за играта на актьорите.

Балканските войни и Първата световна война 
ще прекратят и ще спрат тази репертоарска поли
тика. Тихо, безшумно ще секне дейността на Ак
тьорската група. Ще запустеят и многобройните 
царнбродски кръчми, а за сценичен живот изобщо 
не може да се говори. След 15-годишна работа и 
непрекъснато повдигната завеса, театъра в Цари
брод е принуден да спусне завесата. За щастие 
това ще бъде временно, докато не отмине вихъра 
на войната.

зия

към

М-р Миомир Васов, заедно с 
повече други колеги от Строи
телно-архитектурния факултет 
в Ниш и Факултета по архитек
тура в Белград работи върху 

научния проект "Подобрение на 
жилищното строителство в 

Сърбия", който се финансира от 
Републиканското министерство 
на науката в Сърбия. До сега са 
печатани три сборника, в които 
и м-р Васов е публикувал свои 

трудове.

ция. И макар че обичам съвре
менната архитектура, трябва 
да си призная, че изпитвам осо
бен респект към тези постро
йки и към техните строители. 
В това отношение за себе си
мога да кажа, че изпитвам ня
каква носталгия към старата 
архитектура. Запазилите се с 
векове обекти и ден-днешен 
показват, че нашите предци - 
техните строители - са имали 
душа, а това е голяма работа.

♦Когато споменахте душа, не мо
га, а да не ви попитам има ли и какви 
са допирните точки на архитектура
та, като наука и техника с изкуст
вото?

Слободан Кръстич 
В следващия брой: "Процесите на живота и театъра"

ОБЯСНЕНИЕ
- Това е много интригиращ 

въпрос, по който се спори дъ
лго време. Аз с-ьм на мнение, 
че архитектурата е своеобра
зна симбиоза между техниката 
и изкуството и че едното ме въ
рви без другото. С архитектура 
се занимават хора, които имат 
дарба за изкуство, които забе
лязват прекрасното, изящно
то, и могат да го пресъздават. 
Тя с много близка до изобраз
ителното изкуство, до скулм-

ВЪВ ВРЪЗКА С ДОКУМЕНТАЛНОТО 
ЧЕТИВО ” ИВКО В АТ А ВОДЕНИЦА” ОТ 

ВЛАСИМИР ВАЦЕВ
Петър Гогоа-Шошеин, Лака Велин, Кръста 
Ташкоа-Тършин, собственика на воденицата 
Младен Андонов и брат му Васил. И да не 
Посочвам други хора, свързани битово е во
деницата, които твърдиш Посоченото. 
Лично Познавам и дългогодишния воденичар в 
Градинъе (о Пиковата воденица) Никола По
пее (Кола Вожикин), който ми е казвал, че и 
воденицата в Строшена чешма е била Нак
ова.
Вероятно някои си сПомннш, че е известно и 
названието II окове воден ние, което оПрсде- 
лено говори, че дядо Ивко не е имал само една 
воденица.
Прибягвам към това обяснение, за да разсея 
недоразуменията относно названието 
дечицата, оПисаиа о Посоченото четиво, Пуб
ликувано във в. ”И[тшсшао” ош 17 юли /99А' к

АВТОРЪТ

Уважаеми читателю,
Винаги, когато Пиша някакъв текст, свързан 
с факшографии и Покрай репродуктивната 
фантазия, в Подготовката обезателно Под
лагам нещата на наблюдение или обсервация. 
В този смиа>л Педантично събирам данни, 
сравнявам ги и тогава Правя необходимите 
изводи. Може би па хората Лаковата во
деница в Градинос е По-известна, макар че 
беше По-малка, и заради това може някого да 
обърка. Аз не Пиши хроника или генеалогия, 
обаче съвсем е разбираемо, че о такъв вид 
четиво трябва да се сПазва докуменшално- 
сшша.
СПомснашошо название на воденицата Пот
върждаваш и Преките Потомци на Ивко: бра
тята Тодор, Петър, Рангел, Стефан и Кирил 
Цветкови.
Същото във връзка с названието ни водени
цата изтъкваш и баща ми, Славчо Кръстев,

турата и живописта например, 
но е близка и до музиката ако 
щете, защото хубав е само он
зи обект, който е в съзвучие, 
който хармонизира със заоби
калящата го среда, с амбиента. 
А за това трябва и око, и сърце 
на художник. Едновременно с

на во-

техникпта.
В. Богооп

ОШшйи 16 ОКТОМВРИ 1998 г,



МАЛКО ИЗВЕСТНИ ФАКТИ ОТ ЦАРИБРОДСКАТА ИСТОРИЯ

ПЕТЪР И СРЕТЕН КРЪСТИЧИ ОТ СУКОВО ■ 

ТЪРГОВЦИ НА ЕДРО В ЦАРИБРОД
КмНо се съберат сСПирише царибродчани на чашка кафе, винаги паП-сапупоШо им 

занимание е: "СПомшии ли си, че...” И захванат Приказка за неповторимото дет
ство и за спомени, скътани в дъното на душата. Вглеждаш се и в снимки, увек
овечили мигове ош миналото - единствените документи за ошшумнлошо време и 
събития.

Вглеждаме се в една снимка ош края на учебната 1936/37 година. Получавали сме 
книги като награда за отличния усПех и Поведение. ”Под Стара Планина ” се казва 
книгшТш ош учшйеля-Пенсионер Киро Ранчич, сишр Пиротчанеи, с разказите за 
колоритните му съграждани Хаджи-ССПавро, Хеким Тане, ПоП-ПанГПо, Дядо Мишо 
и Майстор Боне. Записал спомените си за тези стари хора, за да осветли времена> 
на ”Пустото турско” и обичаите от миналия век. Пас ни захласна друго нещо - 
Печатът с обявения Подарък. Пише така:

Вндовдснскн подарък
отгосп. СРЕТЕН КРЪСТИМ, ГРОСИСТ
Белград - Цариброд

На Димитър Момчилович, ученик ош III /а клас основно училище за 
отлично учене и отлично Поведение.

Учениците от Ш/а клас с учителя си Чедомир Алексич. 
"Ръката" показва Димитрие КръстичВмдовден, 1937 год. Учител и Управител на училището, 

Чедомир Алексич

Ето я и заветната снимка на уче
ниците от 111/а клас. Учехме в 'Дол
ната школа”, учител ни беше Чедо
мир Алексич, един от най-добрите 
учители, работили в нашия град, за 
когото хората знаят много и точно и 
за когото трябва да се намери място в 
историята на образованието в нашия 
град. Ето ги и съучениците. Спираме 
погледа си върху едно русичко, дре
бно на ръст момче, облечено в изис
кани дрешки. Той ни беше съученик, 
казваше се Димитрие Кръстич, а има
ше и по-малка сестричка Олпща. Се
га живеят в Белград, ако не те (не зна
ем дали са живи), то поне техните по
томци.

възрастният, около 18X8, а Сретеи към 
края на миналия пек. Настаниха се п Ца
риброд след I световна война, купиха къ
ща, която и днес съществува. Намира се 
покрай зданието на СУГ1 и днес я при
тежава Стеван касапина. Вратата Кръ- 
стичи бяха гроснсти и извозваха стоки. 
Старите царибродчани, а малцина оста
наха, ще си спомнят, че Перо Кръстич 
ходеше в офицерски дрехи, хубава крой
ка, макар че нямаше никакъв чин и беше 
полуграмотен. Като заможен човек мо
жеше да си избере изискана жена от 
Ниш, но нямаха деца. А всичките си бра
товчеди, особено от Гоцевата фамилия 
назначи на работа, а те не бяха малко на 
брой и бяха от бедното семейство на 
дядо Мано, който квасеше кисело мляко 
в панички в сладкарничка, дето сега е 
офисът на Нишката банка. Откъде ид
ваха парите, облагите и положението 
му? Заслужил ги беше като телфонист, 
войник на Солунския фронт през 1916 
година, Тогава е имало съзаклятие на

групата на прочу тия офицер Драгутин 
Димитриевич - Апис да извърши атен
тат срещу Крал Петър и престолона
следника Александър Карагеориевич. 
Но една нощ Перо Кръстич на дежур
ство доловил шифъра по Морзеовата 
азбука, с която атентаторите се дого
варяли. Разчел съобщението и имал 
смелост да съобщи важната вест където 
трябва. Съзаклятието било разкрито, 
атентатът предотвратен, виновниците 
осъдени и наказани със смъртна присъ
да, а Перо Кръстич - съответно възна
граден с голяма парична награда.

Оттук идваше положението, обла
гите и богатството на Кръстичи. Пера 
се разхождаше важен-важен по града, 
а работете водеше по-малкият брат 
Сретен, който взе секретарката си за 
жена - Нада от Ранчинете. Била учила 
за учителка, но след това беше само 
домакиня на заможен търговец, а род
нини имаше в Шукаревн, Дудини и Го
цеви; там бяха омъжени нейните сес

три.
Семейството Кръстичи все пак са 

били на щрек от отмъщение. Главна
та кантора им е била в София. Жените 
в семейството се носеха по последна
мода, с копринени чорапи и лачени 
обувки, бижута и скъпи украшения. 
Създали са голямо богатство, събра
но в семейството на Сретен Кръстич. 
защото Пера е бил бездетен. Съпру
гата на Сретен е починала, после е 
взел пиротчанка, богатството е било 
в нейни ръце...

Записахме тази история, за да объ
рнем внимание на факта, че след I све
товна война и 1920 година железни
цата е била транзитна връзка за стоки 
и търговии с огромен мащаб. Но изна
сянето на стоките е било по легален 
път.

Но тук ще стане дума за много по- 
интересни събития и досегашните ду
ми бяха само въведение и подтик за 
старите царибродчани да си спомнят 
две имена - ПЕТЪР и СРЕТЕН КРЪ
СТИЧИ.

Родени са в Суково - Петър, по-

А някои наши съграждаш! са има
ли специални заслуги към Монархия
та и династията на Карагеоргиевичи. 
Това искахме да кажем.

Лилия Нейкова

Обръщение към Доктор Асен: Побратиме, миналия 
йъш ейомена, че и жълъди могат да се изйолзват за 
кафе. Тия дни жълъдите зайочнаха да оПадаш, та тръ
гнах да си набера малко за кафение. Насред Път се 
сеПнах: "Асен май не каза кои жълъди, дъбови или бук
ови, се Пекат?!” А и ош двата вида ги 
лошо. Дадох команда: "Кръгом!” и се завърнах вкъщи. 
Побратиме, за кои жзулъди ставаше думи в Протокол 
35?

И кората на младите букови стъбла - по-точно подк- 
орната тъкан - намира необикновено битово прило
жение. В Понишавието тази тъкан наричат мазга, мъз
га, мезгра, маздра. Стръже се с нож и яде - утолява 
жажда и глад. Сведенията говорят, че седем дена може 
да се помине с букова мъзга без да се пие вода! Мъзгата

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН 
ВИ ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (36)

ДИЕТИЧНО КАФЕ 

ОТ ЖЪЛЪДИ
има около се-

напомня на овчарското пролетно питие муса от бреза, 
явор или кълн. В Херцеговина мъзгата наричат ”буков 
каймак”. В старо време в Пиротско мъзгата варели в 
захарен сироп и така правели специален вид сладко. НоОще нещо ме интересува: ош даскал Милан два-три за изРаб°тка на сладкарски изделия, обаче още по-ва- 

йъши съм чувал да говори за някакъв червонолисш бук жно е’ че намиРа всестранно приложение в народната да не се забравя, че след стръгане на кората дърветата 
ош Власина. Какво е това дърво, По-добро ли е от медицина, особено българската. Добро е да се пие при 
нашия дебелобучйи и вешренски бук? Можеш ли да ми гастРит>язва> колити и за затягане. Нали съдържа ДЪБ-

илни вещества за щавене, а те и затягат. Лекува и други 
Тошо Вучиделски коремни разстройства. От дъбови жълъди се получава 

и спирт, а да не наблягаме каква идеална храна са за

страдат.
Побратиме Тошо, ако позволяваш разказа за буката 

Злата (Златия, Златица) и нейната жизнена история, 
която е много интересна и поучителна и затова заслу
жава по-пълно описание, да оставим за следващия про
токол.

кажеш?

Обяснение: И от дъбовите, и от буковите жълъди 
става отлично диетично кафе, макар че химичният съ
став им е различен:

Съставка

дивите и домашните животни.
Да прибавим, че и младата дъбова кора 

олепен лекарствен източник във вид на отвара, настой- 
ка или сурова против възпаления, за кръвоспиране, за 
жабуране (укрепва десните), за бани (лекува напукана 
кожа, гнойни пъпки, потене на крак) и т. н. Отвара с 
червено вино спира диариите и др.

Печените букови жълъди също са добри за вкусно и 
Внимавай сега. На пръв поглед като гледаш, че дъ- хранително диетично и битово кафе. На Кавказ насе- 

бът съдържа почти шест пъти повече вода от бука, лението ги пече, смила, смесва с царевица и мед и прави 
струват ти се буковите жълъди по-изгодни за кафе. Но сладки. Смесват се и с пшенично мливо и от дъбовите 
не е така! Преимуществото е на страна на дъбовите, сурови жълъди се получава спирт, а богатото съдър- 
особено на жълъдите от благун! Те като се изпекат жание на мазнини е предпосилка за добиване на хубаво 
добре - без загоряване! - придобиват извънредни вку- олио (чрез студено пресуване на суровината). Прек- 
сови качества. Кафе от смлени дъбови жълъди служи расно е за салати.

е велик- Протоколист: С. К.
Лъб Бук
40%Вода

Белтъчини 
Мазнини 
Нишесте 
Калиеви соли 300-400 мг% 
И т. н.

7% П. С. Побратиме Асене, верно ли е, че миналата 
зима след като си измръзнал ош Прочутата Промия 
в чакалнята на иарибродскаша гара, дока то да 
стигне нишкия влак, скокнал си в бюфета и По
търсил: ”Келнер, моля една шоПла суПш на бърза 
ръка... Не, По добре едно шоПло кафе!” След малко 
отново си Повикал бюфешджияша: "Какво беше 
това дето ми донесохте - суПа или кафе?”

- ГЪсПодине - отвърнал келнерът - какшо ис
кате, но ако Приемете, че съм ви донесъл кафе, 
По-малко ще Ви струва - кафето е двойно По-ев
тино ош супата!

5% 20%
5% 30%

40% 25%
200-300 мг%

с. к.
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СПОРТ @ СПОРТ
НИШКА ФУТБОЛНА ЗОНА

» БАЛКАНСКИ» ?? МЛАДОСТ” 5:0
В срещата на опашкарите” на таблицата тони Митов 

Балкански ’ от "Балкански”, Стаменкович и
като домакин се наложи срещу . Тасич от "Младост” 

отбора на Младост” от Орляне с 5:0 (1:0).
Почти през цялото време мачът се игра в Желюшани играха на свой терен и отново 
полето и пред вратата на гостите, но резул- претърпяха истинска катастрофа от отбора на 
татът беше открит чак в 44 минута на първото "Прогрес” от Пирот - 1:11! 
полувреме с удар на Златкович. Във второто 
полувреме след три смени "Балкански” заигра 
още по-хубаво и вкара още 4 гола.
"Балкански”: Величков-, Исич 7, Стоянов 7,
Дихштров 7 (Рангелов 7),Крумов 7, Митов 7,
Сгратиев 6 (Иванов 7), Джуров 7, Златкович 8,
Георгиев 6 (Ценков 7), Д.Костов 7. Жълти кар-

* * *

ОТЛОЖЕНИ СРЕЩИ
В петия кръг на първенството за пионери 

Балкански'’ отсрочи срещата си с "Йединст- 
во” от Бела паланка. Кадетите КОЙ Е ВИНОВЕН?също не играха 
мача с ’ Лужница ’ по искане на бабушничани.

Д.с.
Случи се Първата злополука на току-що разширената и мод
ернизирана улица "Найден Киров" в Димитровград. Уж ши
рока, а излезе, че не могат да се разминат един рейс и една лека 
кола. И един контейнер!
След като асфалтираха улицата, направиха от лявата ст
рана тротоар, Празното Пространство от другата страна 
иасиПаха и дори изваляха. Идеално място за контейнерите. 
Уви! След като изпразнят контейнерите, работниците ги 
оставяш на асфалшношо Платно и улицата Пак си остава на 
5 метра широчина. И така, дали Поради оПиш да заобиколи 
контейнера, дали Поради невнимание на водачите на колата и 
рейса, стана злополука, в която за щастие "тежки” Повреди 
имаш само "Югошо” и рейс. Може би главният виновник, 
контейнерът, мина само с "контузии” на краката, ш.е. 
колелешаша. Само Половин час По-късно всичките конт
ейнери бяха махнати от асфалта.

IX КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА НФЗ VIII КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА НФЗ

ГРАДСКОТО 

ДЕРБИ ЗАВЪРШИ 

НЕСЛАВНО

ПОРАЖЕНИЕ, 
ВЪПРЕКИ ДОБРАТА 

ИГРА
Футболистите на ФК ”Желюша” загубиха 

още една среща като гости, този път срещу отбо
ра на ФК ’ Омладинац” от Малошище. Въпреки 
поражението, желюшаните оставиха солидно 
впечатление. Те имаха 2-3 почти идеални шан
сове за гол, но не

Градското дерби между отборите на ФК "Бал
кански” и ФК "Желюша” завърши неславно, тъй 
като мачът бе прекъснат в 82 минута при резул
тат 2 : 2. Повод за прекъсване на мача бе неспор- 
тсменското поведение на Златкович. В 82-та ми
нута нападателят на "Балкански” финтира Сте
фанов и улучи вратата на Йовичич. В този момент 
слабият съдия Халнлковпч от Пирот не призна 
гола, а сигнализира, че Златкович е извършил 
нарушение. Недоволен от това съдийско реше
ние, Златкович реагира неспортсменски, след ко
ето Халилкович прекъсна мача.

В началото на срещата желюшаните реализи
раха две възможности за отбелязване на гол и 
поведоха с 2 : 0. Головете вкараха Георгиев в 7 и 
Голубов в 14 минута. От този момент футболис
тите на "Балкански” започнаха по-силно да ата
куват вратата на желюша ните и в 39-та минута 
намалиха резултата чрез Златкович.

В началото на второто полувреме Златкович 
от дузпа възстанови равенство -2:2. През тази

усяха да ги реализират.
ФК ”Желюша”: Йовичич 7, Голубов 7, На- 

цков 6 (Глигоров 6), Миладинов 7 (Найденов 7), 
Стоицев 7, Николов 7, Рангелов 7, Георгиев 7, 
Симов 7, Христов 7, Ненов 6 (Стефанов 7).

а. т.

ДУКАТ Обесил се на джанкаД. С.

Милачко Костов (43), машинен инжинер без работа от с. Дукат, в 
понеделник сутринта се обесил на джанка в непосредствена бли
зост до къщата си. Какво точно го е накарало да се самоубие не е 
известно. Съседи казват, че на бесилката се качил по време на 
нервно разстройство.

Злата участ и трагедията на семейството са още 
се има предвид, че преди година и половина се об 
Стефан.

ШАХМАТ: ” ЦАРИ
БРОД” ЗАГУБИ В НИШ

по-големи като 
есил и татко муВ мача от IV кръг, игран в рамките на дивиз

ията на регионалния шахматен съюз Ниш, шах
матистите от Димитровград претърпяха убеди
телно поражение като гости от нишкия отбора 
"Инженери” с 2:6. Точките за димитровградчан- 
ите донесоха Миленов (той регистрира победа), 
Митич и И. Стоименов, които ремизираха със 
своите съперници. Рейтингът на нишлиите е да
лече по-висок от рейтинга на димитровградчан- 
ите, тъй като в състава на нишкия отбор играят 
четирима майсторски кандидати и четирима иг
рачи, които имат титлата първокатегорник.

в. Б.

На 18 октомври тази година се навършват 
ШЕСТ МЕСЕЦА от смъртта на нашата непре- 
жалима съпруга, майка и баба

НИКОЛИНКА СТАМЕНОВА 
от с. Горно Тлъмино, Босилеградско

Дните минават, но ние, твоите най-близки, 
не те забравяме и никога няма да те забра
вим. Твоята добра душа и майчина обич вечно 
ще е с нас.

На тази дата в 11 часа пак ще посетим 
вечния й дом на горнотлъминските гробища, 
за да почетем паметта й и да си припомним за 
нейното благородство. Каним близки и приятели да ни придружат.

Вечно скръбящи: съпруг Йован, синове Боро и Павле, внуци и 
многобройни роднини.

част на играта желюшаните главно защитаваха 
своята врата, тъй като играха без един играч (в 43 
минута бе отстранен Таков). Сблъсъкът между 
градските ривали наблюдаваха около 500 зри
тели. Ето и съставите:

ФК "Желюша”: Йовичич 7, Таков 6, Стефа
нов 7, Петров 6, Стоицев 7, Голубов 7, Рангелов 6, 
Георгиев 6 (Тодоров 6), Найденов 6, Христов 7, 
Миладинов 6 (Глигоров 6).

ФК "Балкански”: Величков 6, Исич 6, Ран
гелов 6, Стоянов 6, Димитров 6, П. Костов 7, Ми
тов 6 (Ценков - ), Стратиев 5 (Иванов 5), Гюров 
6, Георгиев 6, Златкович 7, Д. Костов 6.

Д. с.

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИ
ЗИЯ ВРАНЯ

СЛУЖЕБНА ПОБЕДА 
НА "МЛАДОСТ”

Д. С.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 22 октомври 1998 година се навър

шват дво тъжни години от смъртта на 
нашия обичан брат и син

ГОРАН МИЛОШЕВ 
(1963-1996)

от Димитровград * ' -у* а
Братко и сино, отлетял си в разцвета на 

буйната си младост, без да кажеш нито
дума, в ранната осен като птичо самотно. ]
Зад тобо останаха много неосъществени 
идоии.

Вромото минава, а тъгата и болката в нашите сърца остават вечно. 
Но все пак твоят лик и усмивка вечно ще живеят в нашите сърца, 
защото обичаните никога не умират.

На 22 октомври 1998 година (четвъртък) в 11 часа ще посетим 
вечния дом на нашия брат и син на димитровградските гробища, за 
да положим цвотя и да го залоом със сълзи. Каним роднини, прия
тели и съседи да присъстват на панихидата.

Опечелени: майка Милованка, баща Никола и брат Деян

” ДИНАМО” ЧЕЛИК” 
1:0 (1:0)

В четвъртия кръг на първенството в Меж- 
дуобщинската футболна дивизия Враня отборът 
на "Младост" от Босилеград трябваше да играе 
във Вранска баня с "Напредък”, но мачът не се 
проведе, защото Управителният отбор на Дивиз
ията суспендира отбора-домакин поради неиз
пълнени административни и финансови задъл
жения. Мачът е регистриран сз.с служебните 3:0 
за босилеградския отбор.

В петия крз.г "Младост" ще посрещне на игри
щето край Драговищица отбора на "Трсшньс- 
вка" от Лопардинци.

Футболистите на "Челик” от Бело поле пре
търпяха още едно поражение. В единадесетия кр- 

загубиха от отбора на "Динамо" от Враня. 
След тази загуба, въпреки че в извънредния де- 

кръг постигнаха победа срещу 'Железни
чар” от Ниш, футболистите от Бело поле се на
мират на предпоследното място с 8 точки.

Отборът на "Челик” игра в следния състав: 
Ристич, С. Стоянович, Д. Арсич, Момчилович, 
Костич, Неделкович, Живкович, Анджелкович, 
Н. Стоянович, Младенович и Анджушевич.

В дванадесетия кръг футболистите на "Челик” 
ще гостуват на "Раднички" в Пирот.

ъг те

сети

м. я.

СРЪБСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ

"Радник” :”Ястрсбац” 
2:1 (1:1)

м. я.

ЮЖНОМОРАВСКА ФУТБОЛНА 
ДИВИЗИЯ ТЪЖЕН ПОМЕН

В единадесетия кръг на фу тболното първен
ство и Сръбската футболна дивизия отборът па 
"Радник’ от Сурдулица постигна петата си по
беда. На спой терен сурдулишките футболисти 
победиха отбора на "Ястрсбац” от Блаце с 2:1, 
полувреме 1:1. "Радник" отбеляза головете си в 
първата и последната минута на мача, което е 
рядкост във футболната игра. Голмайстори за 
сурдулишкия отбор бяха Джорджевич в първата 
и Степанович в 40 минута.

В следващия кръг отборът на "Радник” ще 
гостува на "Радан” в Лебанс, който, както и "Рад
ник’, сс намира в средата на таблицата.

На 24 октомври тази година се навършва 
една година от смъртта на

ЛЮБИЦА НИКОЛОВА 
от Димитровград

Алакинци” на пред-11

последно място
Времето минава, но тъгата остава.
Мила моя майко, имам силно желание да те 

аидя. Плача и тъгувам за тебе всеки ден. Сил
ната вяра, че наскоро Господ Бог Исус Христос 
отново ще дойде на Земята ми дава голяма 
надежда да се срещнем и завинаги бъдем зае
дно.

И след десетия кръг в Южноморавската фут
болна дивизия отборът на "Алакинци от Алак
инци е закован за дъното на таблицата. С осем 
загуби, само една победа и голова разлика 6:24 
този отбор се намира на 15-ото, предпоследно 
място.

В деветия кръг алакиичани загубиха на свой 
терен от "Единство" с 1:4.

Каня роднини и приятели да присъстват на тъжния помен на 24 
октомри на димитровградски! е гробища.

Неутешимата дъщеря НевенаМ. Я.М. Я.

ФШшШф 16 ОКТОМВРИ 1998 г.



сатиРа * забава

ЗАВИС
Гледам оиядън народ се трупа пред продавницете на 

"Търгокоп " и пита:
"Защо се толкова гньете тия народ?"
"Даваю но две шишетия зейтин!" - рече некой.
"Па нейе ли малко?" - пак питуйем.
"Да стипге за сви!" - ]>ече йедна жена.
"А че стигне на кукульевдъи! Има теквия що се върчаю и 

реде по неколко пути-"
"А другьи тьрчу от продавницу до продавницу-" 
"Запасую се, орати се че ни бомбардую!"
"Плаше мечку с решето!" - поче тьлпата да бистри поли-

тику.
Я пойдо надоле къмто чаршиюту, кига еве ти га сват Гога, 

влачи пе-шес шишетия зейтин.
-Е свате, и ти ли удари йедън маратон?"’
- Мами се свате, оная моя ороспийетина муну ми цегьерат 

у 1>укье и рече: "Без пет шишетия да не се въртш, требе да 
турим туршию!” Кво да прайим, требе да ми гърми главата
цел месец ако не послушам, па еве идем от продавницу до 
продавницу. Тека ме изтискаше кока су ме бикове газили-

- Па кво народ орати?
- Чул ли си най-новото за пирочанье? - пита ме он.
- За ^кнштат ли?
- Ма иейе. Това нейе нищо ново!
- Кико нейе? Малко им беше гцо ни узеше границуту, що 

сенокошкьият кашкаваль кърстише пирсггскьи, що за 
Погановскьи манастир орате по телевизиюту дека йе до 
Пирот, що ни растурише автобускуту и пак намуаше 
автобусите у центарат, що_

- Чекай бре свате, кво си запел? Требе и ако тека работе!
- Кико требе? - чудим се я.
- Па требе, щом нийе се праимо на улави и нечемо да 

видимо кико йедно по йедно стануйе пиротско!
- И гранитат стану пирсггскьи, ако нейе ни пиротскьи, ни 

сенокошкьи, а криводолскьи! - реко я.
- Нейе това новто. Най-новото йе що су пирочанье изпра

тили протест до НАТО дека че бомбардую Цариброд!
- Гледай ти, не съм се надал дека пирочанье толкова 

обичаю цариброджанье-
- Нейе това!
- Ако нейе обич, а оно йе стра дека това що присваяю 

йедно по йедно че им се затрийе. Плаше се да изгубе 
границуту, да не им сруше сенокошкуту мандру, па нема да 
имаю вечимка пиротскьи кашкаваль, а и на гарата повече 
работе пирочанье от цариброджанье, па и ню да не разруше, 
да не се истресе случайно и некоя бомба над Погановскьи 
манастир»

- Ма йок, нейе и това! Нечеш да ме изслушаш докрай!
- Ко нечем, айде орати!
- Не ме питаш кво су написали у протестат до НАТОто.
- Па кво су написали?
- Орати се дека у протестат млого ядовито питаю НАТОто: 

айде кига сте решили да бомбардуйете Цариброд, кажете ни 
КВО ТОВА ЦАРИБРОДЖАНЬЕ ИМАЮ, А НИЙЕ НЕ- 
МАМО?

- Значи, свате, пак ни завиде?
- Завие, свате, завие!
- Па кво мислиш, че им уваже ли протестат?
- Одека знам, там у НАТОто седу неразбране главе, тешко 

да уваже нещо..
- А може ли нийе да помогнемо некико на пирочанье? - 

питам сват Гогу.
- Може, кико да не може!
-Е-е?
- Па от ньино име че напишемо нов протест, кико 

вечимка Цариброд не постойи, а и нейе постоял, дека това 
йе грешка незнам чия. Дека географскьи постойи само 
Пирот от границу, па до станицу!

ТУНЕЛ По вагоните, наред, 
настана обща суматоха, 
а тронът даваше напред 
в сменена посока.

Влак с няколко вагона 
по релсите пълзеше мудно, 
полето се оглеждаше в небосклона, 
на пръв поглед - нищо чудно. Със скорост бесна 

удари в скала отвесна.
- Ще минем това препятствие - 
крещеше машиниста (за нещастие).

Мъдър беше машиниста!
Сетне народа го възпел:
”Тук, в местността скалиста, 
той измисли Тунел!”

В началото - на всяка спирка 
пътниците, на тълпи, 
напъваха, а влакът със свирка 
поемаше, забулен във мъгли.

Случи се после нещо друго: 
кой знае какво му стана, 
та ленивото влечуго 
понесе се като стрела.

Иван Царибродски

шут
(дворцова будала)

се мисли и говори, 
а не намира лек за себе си 
и не Познава езика, 
на койшо ”арлаука”, 
н свойшо оборско Потекло 
Прикрива с така наречения 
мним Патриотизъм, 
за конто някъде е слушал, 
но нищо не научил 
Покрай толкова училища. 
Но училищата са за хора 
а тон - никога това не усПя 
да бъде.
Смешник!

Всеки дворен има свои 
дворнов шут.

И моя град (за съжаление) 
има свой -
конто Пресреща своите съграждани 
да им изнесе беседа 
за Психиатричното виждане 
на нечия Поезия, 
интегритеша на личността 
и за това как и на кой език Милка Станойевич
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