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ПЪРВАТА КОЛОНКА РЕДОВНА ЕСЕННА СЕСИЯ НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

ПЛЕН И 
ПОДКУП

Убийства на полицаи, 
почти 40 нападения срещу 
армейци на Югославската 
войска в Косово и Метохия 
и отвличане на двама жур
налисти на агенция ТАН- 
ЮГ, е билансът на терор- 
истките действия в Космет, 
след подписването на спо
разумението Милошевич- 
Холбрук. И всичко по вре
мето, когато антитерорист- 
ките сили се изтеглиха от 
Косово и Метохия или се 
завърнаха в базите си. В 
неделя след пладне в село 
Магура изчезнаха Влади
мир Добричич и Небойша 
Радошевич, журналисти на 
агенция ТАНЮГ.

Защо, и срещу кои жур
налисти, се опълчиха те
рористите?

Никаква мъдрост не тр
ябва да се отгатне на тоя 
въпрос. Договорът Мило- 
шевич - Холбрук предвиж
да, между другото, и обек
тивно отразяваневяне на 
събитията в Косово и Мето
хия в медиите. А в първите 
редици на борбата за тази 
истина са именно журнал
истите, и преди всичко юго
славските.

Кой е против това, исти
ната за събитията в южна
та сръбска покрайнина, да 
излезе на бяло видело?

Няма никакво съмнен
ие, че противници на исти
ната са терористите, на ко
ито не уйдисва Белградс
кото споразумение, защо- 
то, то недвусмислено пот- 
връждава териториалната 
цялост на Сърбия, а т.нар. 
“АОК", както заяви поли
тическия й представител 
Адем Демачи, не приема 
"нищо по-малко от незав
исимостта на Косово". Си
гурно е, обаче, че терорис
тите нямаше да се дръзнат 
да отвличат новинари, ако 
нямаха закрилници. Но, 
понеже рано или късно, ис
тината все пък излиза на 
бяло видело, отвличането 
на журналистите разкри и 
покровителите на тези де
йствия. В конвоя на соли
дарността, от Прищина до 
Магура, в знак на протест 
срещу това терористко де
ло, сред стотината югосла
вски и чуждестранни нови
нари не бяха само “коле
гите" от СМ.

"Честните, отразява
щите обективно събитията, 
журналисти се пленяват, а 
другите - подкулват"- зая
ви в апела си за освобож
даването на отвлечените 
журналисти на ТАНЮГ ака
демик Борис Олейник, ед
ин от най-известните укра
ински книжовници.

• Всеки месец ще се осигуряват по 90 милиона динара за према
хване на последиците от земетресението • Според новия Закон за 
информирането медиите са свободни, а лъжите ще се наказват с 
огромни парични наказания • Желько Снмнч и Боголюб Карич - 
нови мин стри в правителството на Сърбия

На състоялата се във втор
ник сесия на Народната скупщи
на на Република Сърбия депута
тите гласуваха четири закона, 
конто бяха включени в дневния 
ред на сесията по инициатива на 
републиканското правителство.
По съкратена процедура бяха 
приети: Закон за осигуряване на 
средства за премахване на посл
едиците от земетресението в Ко- 
лубарския окръг. Закон за об
щественото информиране, Зак
он за Полицейската академия, 
който е съгласуван със Закона 
за университета, и допълнения 
към Закона за нарушенията.

• Въз основа на Закона за 
премехването на последиците от 
земетресението се въвежда со
лидарно самооблагане от 0,15 на 
сто върху деловите трансакцни в 
платежния оборот, което ще се 
плаща от всички правни лицаи

окръга (Мионица, Льиг, Уб, Ла- 
йковац и Вальево), в които тря
бва да се ремонтират или пос
троят около 5000 къщи, репуб
ликанският финансов министър 
Борислав Милачич се застъпи за 
спешно осигуряване на средства 
за премахването на последиците 
от това природно бедствие. Той 
предложи на съюзното правите
лство да определи за целта мер
ки за цялата страна. Според Ми
лачич, срокът, в който ще се 
прилага законът, не е уточнен, 
понеже това ще зависи от окон
чателното изчисляване на щети
те. Въз основа на Закона за со-

Помощ за пострадалите от земетресението и по-голяма 
отговорност на журналистите: от сесията на републиканския 

парламент

бързо и безпрепятствено цирку- СПО Милан Микович (след из- 
ПГ4 лиране на информациите и за ра- казването на Микович депутати-

осигуряватоколо 90 милиона ди- змяна на информации с Европа и те на СПО напуснаха сесията) и 
нара месечно или около 1,1 ми- света> но прн това иска да се за_ представители на коалиция ”Во-

щити от програмите с полити- йводина” и Нова демокрация, 
ческо-пропагандни сдържания, 
които се излъчват от правител
ствените медии на отделни ст- вършена малка реконструкция 
рани заради осъществяването на на правителството на Сърбия:

Желько Симнч е нов министър

лидарното самооблагане ще се

лиарда динара годишно.
• Обосновавайки предложе

ния Закон за информирането, 
ресорният министър Александ-

В края на сесията беше из-

стратегическите им интереси.
В дискусията Законът за нн- на културата, а Боголюб Карич - 

формирането беше подкрепен министър без портфейл. Досега- 
от представители на СПС, ЮЛ и шните министри Нада Попович - 
СРС и остро критикуван от ше- Перишич и Милан Беко минават 
фа на парламентарната група на на нови длъжности.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА- 
ТА ДУМА СЕРГЕЙ БАБУРИН

ИНИЦИАТИВА ЗА 

ПО-ТЕСНИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ 

СРЮ, РУСИЯ И БЕЛАРУС
Делегацията па Държавната дума, която през миналата седмица 

посети Югославия, ще настоява Русия да бъде още по-активна в 
мирното решаване на косовскня проблем и да се застъпи за према- 

ър Вучич изтъкна, че с ьщестиу- хвансто на всички мерки срещу СР Югославия, заяви на ирескон- 
ващиит закон е ненрецизен и не ференция в Москва подпредседателят на долния дом на руския 
регулира голям брой въпроси от парламент Сергей Бабурин. 
тази област, поради което през 
изтеклите шест години изпъкни 
необходимостта от приемане на 
нов закон. С новия закон се осуе- Косово, разширяване на военно-техническото сътрудничество ме- 
тяват монополи те в информира- жду СРЮ и РФ, усилия за премахване на антшогославскнте мерки 
пето, осигурява се парично ком- и формална инициатива за възобновяване на пълноправното член- 
пснсирапс на щетите, които са ство на СР Югославия в Организацията за сигурност и сътруд- 
нансссни с помощта на обиди, иичссгао в Европа.
лъжи и клевети, и се защитава Бабурин оповести, че ще бъде подета инициатива за изграждане
човешкото достойнство. По ду- на много по-тесни връзки между СР Югославия, Русия и Беларус, 
ми то на министъра, в закона са Тази тема е обсъждана в разговорите на руските парламентаристи 
вградени прецизни формулации с югославските официални представители.
за свободното обществено им- Депутатите Владимир Зорнн и Алексей Арбатов изтъкнаха, че 
формиране и неговата защита, сред албанската етническа общност в Космет съществува раздор и 
свободата на медиите и зидъл- затова Русия п международната общност трябва да допринасят за 
женисто на държавните органи повишаване авторитета на онези лидери на косметскпте албанци, 
да дават при еднакви условия ин- конто се заст ъпват за политическо решение. Членовете на дело- 
формации от областта на комие- гацията на Държавната дума смятат, че обстановката в Космет, 
тенциите си. "Законът забраня- общо взето, е стабилизирана и легитимните власти са установили 
ва цензура та, обществено то ин- контрол над тази сръбска покрайнина, а най-новите терористични 
формиране е свободно" - нодче- атаки нямат масов характер. Според тях, "изпращането на мисия 
ртп министър Вучич и допълни, па ОССЕ представлява най-рационалният начин в Косово най- 
че С ърбия се е определила за сетне да започне диалог".

Боголюб КаричЖелько Симич

предприемачи. Солидарното са
мооблагане няма да се плаща 
при внасянето на суми за данъци 
и облагания, такси и други явни 
приходи, при пренасянето и раз
пределянето на стрсдства от и на 
сметките на бюджети те, органи
зациите за задължително социа
лно осигуряване и фондовете, 
които са образувани въз основа 
на закони. Предвиждат се и 
други основи за освобождаване 
от плащането на солидарното 
самооблагане.

Предлагайки споменатия за
кон, републиканското правител
ство изтъкна, че земетресението 
в Колубарския окръг е причи
нило големи материални щети 
на населението, стопанската и 
комуналната инфраструктура в 
този край. Щетите от това земе
тресение се преценяват пя над 
един милард динара. След като 
изтъкна, че от земетресението 
са пострадали пет общини в

Шефът па руската парламентарна делегация поясни, че листата 
па препоръките за федералното правителство ще съдържа: по-ак- 
тивио участие па Русия във вернфикацнонната мисия на ОССЕ в

В. Богова



ДАНИЕЛ ШИФЪР:ПРЕЗИДЕНТЪТ МИЛОШЕВИЧ ПРИЕ 
УЕСЛИ КЛАРК И КРИСТОФЪР ХИЛ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ЮГОСЛАВСКИЯТ 

ПРЕЗИДЕНТ 

СПАСИ МИРА

БЪЛГАРИЯ ПРИЗНА 

МАКЕДОНСКАТА 
НАЦИЯ?

НЕОТКЛОННО ЗА 
МИРНО РЕШЕНИЕ
Югославският президент Слободии Милошепич пр

ие във вторник вечерта командващия НАТО пакта, 
генерал У сели Кларк и американския представител за 
Югославия, посланик Кристофър Хил със сътрудни- 
ците им.

Разговаряно беше по въпросите за сигурностиите 
обстоятелства в Косово и Метохия.

Президентът Милошепич каза, че въпреки въоръ
жените провокации на тсрористкитс групи, пред които 
сме изправени през последните дни, Сърбия и Юго
славия твърдо отстояват определението си за мирно 
решаване на проблемите в Косово и Метохия с поли
тически средства.

В разговора участваха президентът на Сърбия Ми
лан Милутииович, началникът на Геиералщпба на Юго
славската войска, генерал-полковник Момчнло Пери- 
шич, началникът на ресора за държавната сигурност 
към Министерството на вътрешните работи п Сърбия 
генерал-полковник Властимир Джорджевич и завеж
дащият американското посолство в Белград, посланик 
Ричард Майлс.

Лидерът на опозиционна та Българска социалисти
ческа партия (БСП) Георги Първанов заяви, че София 
"ненадейно” признала съществуването на македонска 
нация в Повардарието, пишат българските вестници.

Според Първанов, в информацията си, която е из
пратило до Парламентарната скупщина на Съвета на 
Европа, българското правителство констатирало, че 
"българското население не е участвало в създаването 
на македонската нация и че тя няма български корени”.

Тази информация е първият официален документ 
от 1945 година насам, с който България признава маке
донската нация, каза лидерът на БСП и допълни, че 
новото правителствено становище противоречи на 
мнението на българската общественост.

София много бързо призна Македония като незав
исима държава, но не признава македонците като от
делна нация, твърдейки, че македонското население и 
език имат български корени.

Югославския т президент Слободан Милошепич пр
ояви голяма държавническа мъдрост с неотдавнашното
споразумение с американския пратеник Ричард Холо- 
брук. С това споразумение беше спасен мирът не само 
в Югославия, по и в Европа. Това заяви френския фи
лософ и публицист Даниел Шифър на трибуната "Гост 
на ТАПЮГ".

-Смятам, чс югославският президент спаси мира, в 
Югославия, Европа и в света, и едновременно стопа, той 
защити суверенитета на Югославия, нейните граници, 
териториалната цялост и виталните й интереси, в Ко
сово, което ще рече нейната култура, история. Шифър 
подчерта, че бил зарадван от споразумението Мило- 
шевич-Холбрук, понеже с него е защитен мирът в Ев
ропа, което, както казал, е "важно за Запада” и че 
'Косово си остава югославско в границите на СР Юго

славия." (БЕТА)

ИНТЕРВЮ
овойната не лекува мира, а обратно

*Г-н Дионисиев, какви са впечатле
нията Ви от Космем?

- Не бих се отбил в редакцията на 
"Братство", която уважавам за нейните 
принципни позиции, ако впечатленията 
ми от Косово не се различават коренно 
от това, което световните медни тира
жират и налагат на вниманието на хората 
за обстановката в тази югославска об
ласт. Медните твърдят, че там е налице 
хуманитарна катастрофа: 280 000 бежан
ци, разорени села. югоармнята не напу
ска територията, въпреки споразумение-* 
то Милошевич-Холбрук, че там кипят 
въоръжени стълкновения... Първите 
впечатления бяха, че по пътя от Ниш към 
Пршцина срещахме колони автобуси и 
камиони с югославски войници, които се 
изтеглят от тази зона. Колкото по-навът
ре навлизахме към Прищина, толкова по- 
рядко се виждаха полицейски постове. 
Белезите на една напрегната обстановка 
се заличаваха. Прищина, в която влезна
хме в ранния следобед, ни се представи 
като един спокоен, уравновесен град, в 
който кънтят сватбарски музики (беше 
събота следобед).

След Прищина посетихме няколко 
албански села и трябва да констатираме, 
че както сърбите, така и албанците се 
отнасят дружелюбно към българите. Съ
рбите, поради нашето славянско родство, 
нашето православие и поради това, че 
езикът ни е близък. Политиката се изме
стваше от чисто човешките интереси. 
Албанците пък са някак си доволни, че 
никога между България и Албания не е 
имало конфликти, а сега им е допаднало 
и това решение на българското прави
телство да предостави въздушен кори
дор, ако евентуално НАТО бомбардира 
техните потенциални противници - сър
бите.

та строфа не може да се избегне с антиху- 
манитархи действия, каквито са бомбар
дировки те. Войната не лекува мира, а об
разно - мирът лекува войната.

*Г-и Диоиисиео, Вие казахте, че ос
вен снимката ви с Ругова и решението 
на българското Правителство да Пре
достави коридори за самолетите па 
НАТО е било своеобразна Парола за 
влизане а терористичните зони в Кос- 
меш. Как българската общественост 
Посрещна едно такова решение?

- Българското правителство за пръв 
път се оказа в такъв конфликт с бъл
гарското общество. Нашите държавници 
някак си подцениха чувството на българ
ския народ за стабилитет, не само на Бъл
гария, а за българския стабилитет, като 
част от балканския стабилитет. Те смет
наха, че НАТО и някаква су хипнотиз
ираща перспектива е достатъчна да ка
жат, че с този акт ние се приближаваме 
към НАТО и по този начин вече бълга
рите ще кажат: "Браво! Ето, ние с този 
акт, който представлява само един удар 
срещу Сърбия, ще станем част от една 
световна общност, която ще ни гаран
тира чадър и всички други елементи на 
един стабилитет.” Инстинктът на наро
да, здравият инстикт му подсказа, че не 
това е пътят за стабилизация на Балкан
ите, а пътят за стабилизация е преди вси
чко разбирателство, сплотеност и обща 
взаимна гаранция между балканските на
роди.

НаПрави ми Поразително впечатление 
и тона, че ако световната общественост 
не се ангажира да изпрати хуманитарна 
Помощ, с която да сГшси тези хора, то 
катастрофата е неизбежна. А видях това, 
че освен югославски, няма никакви други 
коли, които да докарваш Провизии и меди
каменти, които евентуално да бъдат из
ползвани При едно бедствие и да Предотв
ратят хуманитарната катастрофа.
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*Преди десетина дни в Туриия се 

Проведе самиш на лидерите на балкан
ските страни, на който беше Приета 
резолюция и договорено основаването 
на Център за балканска търговия.

- Всеки добронамерен документ е за 
приветстване. Приемам го като едно на
чинание, което дава възможност и в бъ
деще да се търсят подобни контакти ме
жду балканските страни. Според мен, то
зи самит прави чест на югославското пра
вителство, което беше пренебрегвано, 
както беше случая със срещата на минис
трите на отбраната, както, даже и сега, 
при една дамска среща на разни президе
нтът и премиерата, не беше поканена съ
пругата на югославския президент. По
добни дребни изолации на Югославия не 
могат да бъдат приети поради елементар
ната логика на нещата: Югославия е бал
канска страна и нейното участие в сре
щата в Анталия е добър сигнал за спло
тяването на балканските народи.

От друга страна, балканските народи 
имат много допирни точки и възможно-

йй

Г-н Иван Дионисиев е журналист и един 
от съпредседателите на дружеството за 

българо-сръбско приятелство. По 
задача на редакциата на в-к "Марица 

днес"от Пловдив, най-тиражният 
провинциален вестник в България той 
посети Косово и Метохия и на връщане 
се отби в редакциата на в-к "Братство" 

в Ниш. Възползвахме се от случая да по- 
разговаряме с него за да видим, как за 

събитията в Югославия се гледа от
страни.

заличени от лицето на земята села и ма
хали, каквито видях в Босна.

Твърдя, че винаги обективно съм от
разявал всичко, до което съм се опирал 
като журналист. Така беше и в Босна, 

Черна гора, по време на 
изборите през май тази година, така е и 
тук. И ако някой колега може да ме опро
вергае, готов съм на професионален дис
пут по въпроса: да отидем с камери на 
Косово, при гаранция, че това, което зас
немем с двете камари, да бъде излъчено 
по СNN и по всички световни медии, за да 
може най-сетне, човечеството да се ос
вободи оттерора на необективните,анга
жирани с определени каузи, медии.

Твърдя, че афишираната хуманитар
на катастрофа и неизбежността на бом
бардировките, за да се избегне тя, са две 
несъвместими неща. Хуманитарната ка-

Казвал съм го често Пъти, но ще Пов
торя: ако историята е учителка на наро
дите, а това е така, най-лошите ученици 
досега са били сърби и българи. Новите 
вражди Помежду нас са еднакво оПшсни и за 
двата народа и нищо добро не носят нишо 
на единия, нишо на другия народ. И само 
онова Правителство, и в България, и в 
Сърбия, което Поддържа сплотеността, 
Приятелството и добронамерените от
ношения межди двата народа, може да Пре
тендира за място в историята, като Пра
вителство, отразяващо интересите на 
своя народ.

* И какво бе ПредПриешо?
- Спонтанно, най-напред във Плов

див, се проведе един митинг, на конто 
беше изразено недоволството от един по
добен акт. Митингът бе организиран от 
14 не политически, а обществени органи
зации. На политическите организации 
отказахме да участват в този митинг. 
Беше приета една резолюция, с която 
спонтанно се каза ” Не” на всякакви дей
ствия от подобен род на Балканите.

Митингът в Пловдив прозвуча като 
сигнал и в цяла България се организираха 
подобни прояви. Начело на протеста зас
танаха интелектуалците - писатели, жур
налисти, професори, съюзът на военните 
от запаса - генерали, офицери, сержанти 
- хора, които знаят какво е война, съюзи 
на селяни, на работници... Нещо неоча
квано! И още на другия ден, представи
телите на правителството започнаха да 
лавират: казаха, че не са казали, че дават 
коридор, но че просто, ако бъдат запи
тани от НАТО, ще дадат ли коридор, ще 
дадат такъв коридор. Значи, преди още 
да им бъде поискан, те са казали, че ще 
дадат такъв коридор. Ако България има
ше действителна демокрация, за каквато 
ние често полемизираме, ако имахме дей
ствителна опозиция, каквато има в дру
гите напреднали страни, то това прави
телство повече не би могло да просъще
ствува.

На Пазара в Прищина, хората йсъргу- 
видяхме и наши хора, мои сънарод

ници, Пристигнали тук ош Сливен, Пло
вдив, Пазарджик, за да Предлагаш българ
ски Промишлени стоки. А търговиите са 
хора с особен нюх за обстановка - не биха 
дошли тук, ако реалностите не се разми
наваха с медийната картина.

ваш. Тим
така беше и в

Навлязохме в терористичната зона 
около Въчитрън. Там мнителните албан
ски предствители ни посрещнаха недо
верчиво, но аз имам една стара, приятел
ска снимка с Ибрахум Ругова и за тези 
примитивни хора, тази снимка се оказа 
нещо като паспорт за влизане в тяхната 
зона. Характерно е и това, че ние сме 
били там почти едновременно с колегите 
ни от ТАНЮГ, които половин час след 
това са били отвлечени, а нас ни изпра
тиха много дружелюбно.

Главната тема, която мен ме вълну
ваше е дали ще видя хуманитарната ка
тастрофа, за която търбят световните 
медии. По времето на югоконфликта аз 
бях в Босна, бях и в Сараево по време на 
натовските бомбардировки в 1995 г. Там 
наистина видях белезите на една хумани
тарна катастрофа, която поради усили
ята, преди всичко на сръбския народ и на 
югославското правителство, не се случи. 
Хората страдаха, но не погинаха. А тук 
пък въобще не може да се говори за ху
манитарна катастрофа. Албанските се
лища са си цели, няма бомбардирани и

сти в икономиката. Най-голямата част на 
централната европейска артерия, 70% от 
Дунава, тече през наши земи. Имаме при
станища и на Адриатика, и на Черно мо
ре. Имаме и вътрешни реки, които, при 
една друга комуникативна политика биха 
могли да изведат от Дунава направо до 
Солун. Дветната металургия ни се допъ
лва, а допълват се и възможностите ни в 
тютюнопроизводството: -80% от произ
водството на ориенталските тютюни, без 
които няма цигари от която и да било 
световна марка, са наши. И една иденти
фицирана, обща ценовна политика, едно 
допълване на финансовите ресурси е не
що съвсем реално, което може да ни даде 
икономически тласък напред. И дано ик
ономиката да отрезни политиката и да се 
тръгне към нов политически разум.

В. Боговв

© 23 ОКТОМВРИ 1998 г.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
НА СТРАНИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

На срещата си в Анталня (Турция), която се със- 
на 12 и 13 октомври, страните от Югоизточна 

Европа приеха следната Декларация:
Ние, премиерите на страните от Югоизточна 

Европа: Момир Булатович, Бранко Цървенковски, 
Иван Костов, Костас Симитис, Раду Василе и Месут 
Йълмаз проведохме среща на 12 и 13 октомври 1998 
година в Анталия. На срещата присъстваха 
трите на външните работи на страните от Югоиз
точна Европа: Исмаил Джем, Благой Ханджийски, 
Живадин Йованович, Надежда Михайлова, Паскал 
Мило, Теодорос Пангалос и Андрей Плешу.

Иво Санадер и Бесим Спахич участваха на сре
щата като наблюдатели.

На втората конференция на страните от Югоиз
точна Европа обсъдихме политическата и икономи
ческата обстановка в света, събитията, които влияят 
върху стабилността и сигурността в нашия регион, 
напредъка на нашето сътрудничество, който е осъ
ществен на различни равнища след първата конфер
енция на нашите страни на остров Крит. включи
телно и реализирането на заключенията от срещата 
на министрите на външните работи.

ДА ОТВОРИМ СТРАНИЦА НА МИРА В 
ИСТОРИЯТА НА РЕГИОНА

динена Европа без страните от Югоизточна Европа, 
без нашите народи като представители на цивили
зации и култури, които традиционно допринасяха за 
създаването на съвременната европейска идентич
ност.

РЕГИОНАЛНИТЕ ВЪПРОСИ
Затова категорично изтъкваме голямото значе

ние на факта, че страните от Югоизточна Европа 
трябва да решават съвместно регионалните въпро
си. Високо оценяваме откровеността и искреността 
на участниците в дискусията, както и усилията, кои
то улесняват изнамирането на решения.

Съвместно обсъдихме сериозното положение в 
Косово в Съюзна република Югославия. Отново ок
азахме подкрепа на резолюциите 1160 и 1199 на Съ
вета за сигурност и призовахме страните да ги прове
ждат последователно, за да се осуети по-нататъш
ното изостряне на кризата. Подчертахме, че е необ
ходимо веднага да бъде прекратено насилието и спе
шно да започне конструктивен диалог без предвари
телни условия за изнамирането на политически ре
шения чрез преговори, основаващи се на даването на 
широка автономия и самоуправление на Косово в 
рамките на международно признатите граници на 
Съюзна република Югославия, чийто суверенитет и 
териториална цялост подкрепяме всички, както и на 
пълната защита на правата на всички жители, гра
ждани, национални малцинства и етнически общно
сти на базата на равноправието и в съответствие с 
Хартата на ООН, Хелзинкските принципи и крит
ерии на ОССЕ.

Изтъкнахме, че е необходимо в Косово да се съз- 
дадат всички необходими условия за свободно и бе
зопасно връщане на бежанците и разселените лица 
в домовете им. Особено подчертахме значението на 
подобряването на хуманитарната ситуация чрез ан
гажирането на международните хуманитарни орга
низации и отново подкрепихме усилията на между
народната общност в тази насока.

По време на консултациите бяхме осведомени, че 
е осъществен напредък в преговорите между пред
ставителите на международната общност и прави
телството на Съюзна република Югославия във вр
ъзка с последователното провеждане на Резолюция 
1199 на Съвета за сигурност на ООН, което би могло 
да се провери, като международните организации 
окажат помощ и подкрепа за това.

Изразяваме голямото си удоволствие от новото 
развитие на обстановката и постигнатия договор. 
Оказваме голяма подкрепа за последователното пр
овеждане на този договор, за да има траен мир и 
стабилност в региона.

Придаваме голямо значение на политическата, 
икономическата и социалната стабилност на Алба
ния. С голяма загриженост следяхме най-новите съ
бития, които се случиха в тази страна. Поздравяваме 
формирането на ново правителство като предпо
ставка за укрепването на обществения ред и устано
вяването на конструктивен диалог между всички 
политически сили в Албания в рамките на демок
ратичните институции. В този контекст поздрави- 

образуването на групата "Приятели на Алба
ния" в рамките на ОССЕ, чийто съпредседател е 
Европейският съюз. Тази група трябва да коорди
нира усилията за насърчаване и подпомагане на про
цеса на стабилизацията и стопанското съживяване. 
Ние ще продължим да оказваме помощ на 
билатсрално и посредством тази група.

Водихме разговор и за ситуацията в Босна и Хер
цеговина, която представлява още един тест за Ев
ропа. Със задоволство констатирахме, че общите 
избори в Босна и Херцеговина па 12 и 13 септември 
1998 година бяха проведени в мирна атмосфера. Из
разихме искрепата си надежда, че резултатите от 
тези избори ще бъдат още една крачка към развити
ето на плуралистичната демокрация в тази страна и 
призовахме всички новоизбрани политически и кон
ституционни тела да си сътрудничат добронамер
ено, за да се осигури ефикасно функциониране 
съвместните институции и провеждане па Дейтън- 
ското мирно споразумение.

Потвърдихме категоричната си подкрепа за ця
лостното прилагане на Дейтънското мирно споразу
мение, за да се консолидира държавата, съставена от 
два еититета и три конституционни народа.

Съвместно твърдим, че европейската ориента
ция на страните от Югоизточна Европа е интегрална 

и па техните цели за политическо, икономи

те я

Пред прага на новия милений поздравяваме ин
тензивните усилия за широка европейска интегра
ция и изтъкваме значението, което има включва
нето на страните от нашия регоин в процеса на зад
ълбочаването и разширяването на европейските и 
евро-атлантическите структури.

Нашите усилия за подобряване на регионалното 
сътрудничество са в съзвучие със стремежите на 
страните от този регион да се интегрират в Европа.

Смятаме, че взаимоотношенията ни са компле- 
ментарни с останалите регионални интеграции и че 
обогатяват плодотворната мрежа от структури за 
сътрудничество към постигането на общата ни цел.

Един от конструктивните инструменти за разви
тие на добросъседските отношения е подобряването 
на сътрудничеството между истинските представи- 

на народите, които са избрани свободно и де
мократично в техните парламенти. Подкрепяме ин
ициативите за създаването на един консултативен 
форум на парламентаристите от страните на Юго
източна Европа.

Отново изтъкваме общото ни мнение, че разви
тите икономически и търговски отношения между 
нашите народи най-много ще допринесат за по-до
брото разбирателство и сътрудничество в нашия ре
гион и подчертаваме политическата си воля за пре
махване на съществуващите бариери.

КЪМ ПО-ДОБРИ ИКОНОМИЧЕСКИ ВРЪЗКИ
Затова ще интензифицираме усилията си за по- 

добро икономическо сътрудничество, реформи, 
добри комуникации, енергийна и транспортна 
фраструктура, включваща и паневропейски кори
дори, развитие на нови технологии и защита на ок
олната среда, както и за създаването на благопри
ятни условия за влагане на капитали в региона.

Изразяваме задоволството си от аранжманите за 
създаване на Регионален център за подобряване на 
търговията на Балканите, което е конкретна крачка 
към усъвършенстването на регионалното икономи
ческо сътрудничество.

След като обсъдихме и неотдавнашните негати
вни процеси на световната икономическа сцена, осо
бено на финансовите пазари и борсите, оценихме, че 
те имат отрицателно въздействие върху страните от 
Югоизточна Европа и особено върху стопанствата, 
навлезли в транзицията. Вярваме, че с глобализа
цията може да се постигне доста, ако се избягват 
иротекционнетките мерки.

В този контекст поздравяваме билатералните до
говори за свободна търговия, които вече са под
писани или за това се водят преговори между от
делни страни от региона. Съгласихме се да подк
репим този процес, за да се създаде една свободна 
търговска зона в съзвучие с международните задъл
жения на нашите страни.

Бяхме осведомени за дискусията, която водиха 
министрите па външните работи в Истамбул на 8 и 
9 юни 1998 година за усъвършенстването на 
тичсското сътрудничество. Поздравихме инструк
циите, конто то дадоха на политическите директори 
за изготвянето на една студия за приемане на харта 
за добросъседски отношения в Югоизточна Европа. 
Също така поздравихме проектопредложението на 
Турция, което беше изнесено на конференцията в 
Анталия, и призоваваме външните министри да по
ложат усилия този документ да бъде изготвен до 
края на 1999 година.

Смятаме, че тази харта трябва да се основава на 
универсалните принципи, към които сме привър
зани всички, както и на областите и модалитетите на 
сътрудничеството, които се посочват в деклараци
ите на министрите на външните работи, и на съот
ветните институционални рамки за сътрудничество 
и тези области.

Изразяваме сърдечната си благодарност на Тур
ция за гостоприемството й и успешното организи
ране на срещата в Анталня.

Следващата конференция на президентите или 
премиерите па страните от Югоизточна Европа ще 
се проведе в Румъния през 1999 година.

Анталия, 13 октомври 1998 г."

и мин пе

тел и

Пред прага на новия век изтъкваме съвместната 
ни воля в историята на нашия регион да отворим 
страница на мира, разбирателството, икономическ
ото благоденствие, просперитета и сътрудничест
вото за добруването на нашите народи и цяла Ев
ропа. Съзнаваме, че това можем да постигнем един
ствено чрез укрепване на добросъседските ни отно
шения, усъвършенстване на демократичните придо
бивки, законността, правата на човека, включител
но и на правата на националните малцинства, соли
дарността и сътрудничеството. За целта оказваме 
енергична подкрепа на по-нататъшното развитие на 
билатералните и мултилатералните ни взаимоотно
шения.

по-
ин-

Сръщите ни за добросъседските отношения, ста
билността, сигурността и процеса на сътрудниче
ството в Югоизточна Европа, които бяха проведени 
на различни равнища, допринасят за изграждането 
на всеобхватна рамка за мултилатералното сътруд
ничество в региона. Отново изтъкваме нашата пъ
лна подкрепа за по-нататъшното развитие на тази 
рамка чрез конкретни мероприятия и планове и поз
дравяваме решенията на външните министри за ин
ституционалните аспекти на повишаването на ефи
касността и формулирането на различни проекти,
предложения и идеи.

Срещата на министрите на външните работи 
оценяваме като важна и своевременна крачка в раз
витието на този процес, особено след историческите 
събития, които прекратиха политическите и идео
логическите делби. Министерските и експертните 
заседания, които се провеждат заради консултации 

въпроси на политическите отношения, сигурно
стта и по-нататъшното усъвършенстване на сътру
дничеството в различни области, като се започне от 
икономическото развитие и екологията и се стигне 
до правата на човека, културния обмен, младежта, 
реформата, борбата с тероризма и организираната 
престъпност, са отражение на стремежа да се на
мерят отговори за предизвикателствата на мира, 
стабилността и сигурността в нашия регион.

Изтъкнати са различните инициативи за сътруд
ничество в областта на отбраната и сигурността, 
включително и срещата на министрите на отбраната 
на страните-участнички в процеса СЕДМ, която бе
ше проведена на 26 септември 1998 г. в Скопие, как- 

подписаното споразумение за формиране на
сили за Юго-

ваме

по

Албания
поли-

то и
Мултинационални умиротворителни 
източна Европа.

Ние не игнорираме съществуването на сериозни 
предизвикателства за регионалната стабилност,

и на напрежения, несъгласия и кризи. 
Нашата политическа воля и решимост за сътруд
ничество, които се подкрепят от нашите народи, са 
най-ценните средства за изнамиране на отговори за 
тези предизвикателства. Нашият успех в създава
нето на по-благоприятна политическа и икономи
ческа обстановка също така ще улесни навремен
ната интеграция на всички страни от региона в евро
пейската и международната общност.

СТРАНИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 
СЪВМЕСТНО ТРЯБВА ДА РЕШАВАТ

па

вк
лючително

част
ческо и социално развитие.

НЯМА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА БЕЗ СТРАНИТЕ 
ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

Твърда е увереността пи, че не може да има обе-

о23 ОКТОМВРИ 1998 г,



В БАБУШНИШКОТО СЕЛО СТОЛСТАНКО СТУДЕН, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ПРЕБИ
ВАВА В БОСИЛЕГРАД

ОТБЕЛЯЗАНА 

55-ГОДИШНИНАТА 

ОТ СТРАДАНЕТО 

НА ЛУЖНИЧАНИ

НЕИЗПОЛЗВАНИ УСЛОВИЯТА 

ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВО
• Сърбия полага усилия да произвежда възможно повече здрава храна, която може да изнася 
навсякъде в светя • В Босмлсградскп община съществуват условия за развитие на животновъдството
• До края на тази и следващата година правителството на Сьрбия ще посвети особено внимание на 
крайграничните и изостаналите общини, каквиго в Пиянски окръг са Босилеград и Търговище

има едвам около 4(Ю овци. За да ство посвещава особено внима- 
се попилият мощностите й, да се ние на селското стопанство и на 
набави механизация и да се съз-
Сошироо ососдми гостите за 
Програмите на ” ИиПредък” 
за откриване на цехове, в 
които дневно да се Прер
аботват По 500 кг месо и По 
500 л мляко. ”Програмите са 
доставени на Фонда за разви
тие, но вече две години той не 
се изказа По тях”, каза Соти
ров. "Ще ги изучим По-об- 
стойно, ако се наложи заедно 
с вас, и ще Положим усилия 
идеята да^сереализира” - от
говори Студен.

В Боснлеградска община съ
ществуват природни условия за 
развитие на животновъдството. 
За това обаче е необходимо да се 
създават по-добри условия за 
живот в селата, а на обществе
ното предприятие "Напредък”, 
което трябва да стане същински 
носител на селскостопанското 
производство в общината, да се 
окаже финансова помощ. Това е 
основната оценка от състоялите 
се през миналата седмица разго
вори на Станко Студен, замест
ник-министър на селското, вод
ното и горското стопанство в 
правителството на Сърбия, с пр
едседателя на ОС в Босилеград 
Сотир Сотиров и представите
лите на "Напредък” и на цеха за 
сушене на овощия и зеленчуци.

В разговорите за проблеми
те на слескостопанското произ
водство в общината, в които уча
ства и Станислав Момчнлович, 
заместник-министър на здравео
пазването, иредседагеят на ОС 
Сотир Сотиров запозна гостите 
с основните данни за селскосто
панското производство в общи
ната, по-специално в животно
въдството. В Програмата за раз
витие на Боснлеградска община 
до края на 2005 година, която е 
изготвена по инициатива на пра
вителството на Сърбия, живот
новъдството е определено като 
една от развойните й перспек
тиви. "Животновъдството обаче 
не може да се развива, понеже в 
селата живеят предимно стари 
хора, а "Напредък", който тря
бва да стане носител на селскос-

м ршп подет мото на здрава храна, 
понеже износът й не е ограничен 
с нищо. "Имайки предвид, че по- 
голяма част от продукцията на 
цеха за сушене на овощия и зе
ленчуци е предназначена за из
нос, както и факта, че тук съ- 
щесгвуват условия за животно
въдството, мисля, че ще полу
чи те подкрепа от правителство
то”, каза той, като подчерта, че 
е нужно "I Ьшредък, който не е в 
състояние сам да се пребори с 
проблемите, да се свърже с ик- 

предприя- 
тия, какъвтос ”Делип!сс”от Вл- 
адпчин хан.

След като каза, че целта на 
правителството е да спре мигра
цията в републиката ида развива 
селскостопанското производст
во, заместник-министърът на се
лското стопанство Санко Сту
ден каза: "В това отношение ще 
стимулираме производството и в 
обществения, и в частния сект
ор, а предимство ще имат онези 
програми, в които вложените ср
едства най-напред ще се опол
зотворят. За да се спре миграци
ята, е нужно да се развива ин
фраструктурата и останалите 
дейности в селата. За това са ну
жни значителни суми. Сърбия 
сега има проблеми, следовател
но и финансови, но проблемите 
ще решаваме един след друг и ще 
ги решим”. Той подчерта, че до 
края на следващата година пра
вителството ще посвети особено 
внимание на крайграничните и 
изостаналите общини, каквито в 
Пчински окръг са Босилеград и 
Търговище.

"Държавата има интерес да 
влага средства в животновъдст
вото, особено ако съществуват 
готови обекти, какъвто е случа
ят с овцефермата, която сега е 
нерентабилна. Мисля, че заслу
жават внимание и планирантие 
цехове за преработка на месо и 
мляко. Затова ще трябва повече 
да си сътрудничим и заедно да 
обсъждаме проблемите"
Студен и подчерта, че "за въп
росите, които са в компетенция 
на нашето министерство отчет 
ще дада лично след една година”, 
като препоръча "Напредък” да 
се свърже с "Делишес ’.

След разговорите при пред
седател на ОС двамата замест
ник-министри посетиха овцефе
рмата и кланицата, а след това 
участваха на заседание на Об
щинския отбор на Сръбската ра 
дикална партия, което беше за 
крито.

• Панихида след 55 години • На комеморацията говори и генерал
ният секретар на ЮЛ Ратко Кръсмаиович • "Кръгла маса” за 
живота и делото на легендарния лужиишки партизанин Живоин 
Николич-Бърка

За пръв път слсд 55 години от датата, на която фашистите 
разстреляха 46 патриоти в бабушнишкото село Стол се проведе 
комеморация. На лобното място е повдигнат паметник във вид 
на кръст, на който е изобразено числото 46, което говори за 
броя на разстреляните родолюбци, както и датата на злодея
нието - 14.10. 1943 г.

За пръв път на лобното място се проведе и панихида, която 
служиха свещеници на Нишката епархия, начело с Христивое 
Николич, пратеник на иишкия владика г-н Ириней.ономически по-силни

дадат пови площи за производ
ство на храна, са нужни около 11 
милиона динара. По думите на 
Сотиров, тези средства предпри
ятието не може да осигури, може 
би и държавата не е в състояние 
да гн осигури отведнъж, но се 
налага проблемите да се реша
ват етапно, в зависимост от това 
как се осигуряват парите.

Дими тър Йорданов, директ
ор на "Напредък”, подчерта, че 
без помощ от държавата селск
ото стопанство в Боснлеградско 
не може да се развива. Финан
сова помощ, каза той, е нужна и 
за реконструкцията на кланица
та, понеже без това не може да 
се реализира заплануваната про
грама за преработка на месо. Ко- 
гато се касае за запланувания 
цех за преработка на мляко, той 
подчерта, че "намерението ни е 
да изкупваме мляко и от част
ните производители в община
та”.

Живоин Николич-Бърка и Боян Българанов в Цариброд през 
септември 1944 г.

В присъствие на голям брой събрали се граждани и членове 
на семействата на падналите жертви, комеморацията беше от
крита от председателя на Общинската скупщина в Бабушница 
Драган Божиловнч, а след това за историческите събития и 
борбата на лужннчани против фашизма говори първоборецът 
от тоя край Джура Златковнч-Милич.

Генералният секретар на Дирекцията на Югославската ле
вица Ратко Кръсмаиович посочи подвига на жертвите, паднали 
в борбата против фашизма и подчерта необходимостта всички 
проблеми да се решават по мирен начин, за да не се допусне 
никога повече да се дават такива свидни жертви. След ком
еморацията председателят на Общинската скупщина в Бабу
шница Драган Божилович устрои прием за членове на семей
ствата и наследници на разстреляните патриоти.

Същият ден, 14. 10. след пладне в залата на Общинската 
скупщина се проведе кръгла маса, посветена на живота и делото 
на първия лужиишки генерал и командир на Бабишкия парти
зански отряд Живоин Николич-Бърка.

Живоин Николич-Бърка е роден на 19 януари 1911 година в 
село Стол, Бабушнишка община, а отраснал в село Матейче, 
Кумановско, където през 1914 година се преселват неговите 
родители. Бърко се учи в Куманово и там работи като финансов 
контрольор до 1941 година. Още през 1935 година той се при
съединява към работническото движение. За такава дейност 
бил арестуван през 1939 година. През 1941 година става парти
занин в Бабишкия партизански отряд, а през 1942 става кома
ндир на Църнотравския отряд, когато неговото име станало 
символ на борбата против фашизма в целия регион на Юго
източна Сърбия - на изток от река Морава до Стара планина и 
Трънско. В борбите за окончателно освобождение на страната 
Живоин Николич-Бърка е кломандващ XIII корпус на Наро- 
доосвободителната войска.

За легендарния лужиишки партизанин и командир, генерал 
Живоин Николич-Бърка, говориха д-р Милан Миладинович, 
проф. Хранислав Ракич, съратникът му Джура Златкович-Ми- 
лич, публицистите Драголюб Мирчетич и Богдан Николов, д-р 
Димитрие Кулич, Александар Виданович, Любомир Видано- 
вич-Корчагин, Чедомир Станкович, Сава Игнятович, Радмило 
Маринкович, генерал Славко Попович, Ката Филипович и Дра
ган Божилович.

Докладите и съобщенията, изнесени в "кръглата маса”, Ше 
бъдат отпечатани в специален сборник, чието излизане е оп
овестено за през април идващата година

ДЕБЛОКИРАНА ЕДЖИРО- 
СМЕТКАТА НА 
” НАПРЕДЪК”_ 
Джиро-смешкаша на 
”Найредък”, която беше 
блокирана на 10 август По
ради несъстоятелност - 
Покрай другото не можа да 
върне 200 хиляди динара 
кредит на Фонда за развитие 
- е освободена, но фирмата не 
е издължила дълговете си, а 
Фондът е отсрочил 
издължаването на дълга от 
160 хиляди динара за три ме
сеца.

Ръководителят на цеха на 
"Здравйе” за сушене на овощия 
и зеленчуци Никола Андонов 
каза, че цехът е открит преди 15 
години и че през цялото това вр
еме - освен през миналата година 
- успешно стопанисвал. По-голя- 
ма част от продукцията е пла
сирана на чуждестранни пазари. 
Рентабилността обаче намалява 
поради транспортните и енерги
йни разходи - суровините се до
карват от вътрешността, преди
мно от Войводина, а от вътре
шността се обезпечават и въг- 
лищата. "Особен проблем ни пр
едставлява набавката на сурови
ни и затова искаме държавата да 
ни отпусне кредити при благо
приятни условия, с които да оси
гурим суровините през есента, 
когато ги има и когато са най- 
евтини”, подчерта Андонов.

По думите на Станислав Мо- 
мчилович, сегашното правител-

каза

топанското производство в об
щината, изпадна във финансови 
затруднения и не изпълнява за
дачите си,” каза Сотиров. Капа
цитетите на овцефермата на то
ва предприятие преди 12 години 
- когато тя бе открита - бяха по
пълнени с 60 на сто, а сега едвам 
с около 15% и в нея, вместо да се 
отглеждат 3500 овци и 500 кози,

В. Б.

ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ СЪ
ЮЗ НА ПЕНСИОНЕРИТЕНа посещение в 

Димитровград УСПЕШНА АКЦИЯ
Завръщайки се ош Косово и Мешо- 

хия, къдешо йо Професионални задача 
йребиваваха 3 дни, журналистите ош 
Пловдивски окръг начело с Иван Дион- 
исиев, се отбиха в Димитровград, къ
дешо бяха йриегии ош йредседашеля на 
Общинската скуйщина Никола_ Стоян
ов. По време на разговорите те запоз
наха йредседашеля Стоянов с впечат
ленията си ош тридневното Посещение 
в южната сръбска Покрайнина и Проя
виха интерес за обществения и култур
ния живоШ в общинаша._

Журналистите Посетиха и местна
та ридиошелевизин.

През средата на следващата седмица ще бъде съобщено 
колко пари са събрали пенсионерите от Димитровградска об
щина за семействата на полицаите и войниците, пострадали 
през изминалите няколко месеца в сраженията с терористите 
в Косово и Метохия, заяви председателят на Съюза на пен
сионерите в Димитровград (СПД) Цветан Елснков.

По думите на Еленков акцията е завършена в няколко 
димитровградски села (Изатовци, Сенокос, Горни Криводол) 
и от събраните средства става ясно, че в тези среди пенсион
ерите са показали голяма хуманност.

Общата сума на събраните средства ще бъде съобщена на 
заседанието на Общинския отбор на СПД, което ще се проведе 
през средата на следващата седмица. На това заседание ще 
бъде дадена оценка за еднодневнато посещение на 50-тина 
членове на СПД в Александровац Жупски.

Д. Чирич - Б. НиколовБ. Димитров
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ДНИ НА ГОРНИ МИЛАНОВАЦ В ПЛЕВЕН ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ФАБРИКАТА "СИМХЕМ" - ВРАНСКА 
БАНЯ

ПОДКРЕПА ЗА 

СЛАВЯНСКИТЕ БРАТЯ
ДЕТЕРГЕНТИ - БЕЗ 

ФОСФАТИ
София Радтаое Андонович присъства и директорът на

От 11 до 17 октомври в бъл
гарския град Плевен се проведе 
манифестацията "Дни на Горни 
Милановац”. На — 
на манифестацията, което се 
проведе на централния площад в 
Плевен пред няколко 
граждани говориха градоначал
ниците, които не можаха да от
минат актуалните събития в Юг
ославия, и особено в Космет

• СИМХЕМ” - единственият производител в Югославия на детер- 
генти без фосфати • БИО БЕЛ и АКСЕЛ - две престижни марки с 
над 40 препарати за широка употреба във всеки дом • Потвър
ждение за високото качество на детергентите - все по-голям плас
мент на домашния и чуждестранния пазар

Фабриката за производството на детергенти СИМХЕМ запо
чнала с работа през 1995 година в рамките на Холдинг компания 
СИМПО, а от май 1997 година стопанисва като смесено пред
приятие с по-голям дял на чуждестранния капитал. Учредители на 
фирмата са италианската фирма "Галеа” и СИМПО.

На площ от 6500 квадратни метра, фабриката СИМХЕМ 
Вранска баня е оборудвана с най-съвременни машини. Производ
ството е напълно автоматизирано. 27-те работници в производ
ството произвеждат годишно 20 хиляди тона течни и детергенти на 
прах, 2400 тона пасти за зъби и 12 милиона бройки пластмасов 
амбалаж за опаковка на течни детергенти. Производствената про
грама е с високо качество и следи световните тенденции, ползвайки 
най-новите световни постижения в тази област.

представителството на ЮСК в

ПРЕЗ АПРИЛ ПЛЕВЕН В МИ
ЛАНОВАЦ

Спирайки се върху шансо
вете на милановашките пред
приятия на българския пазар, 
Андонович посочи големия ин
терес към изделията на ПИК 
"Таково”, които се внасят в Бъ
лгария през Италия, Гърция, и 
Турция. Сигурен съм, че на бъл
гарския пазар има място и за из
делията на ”Рапид” (електриче
ски котли за парно отопление) и 
на "Метал-Соко” (метална до
грама), каза Андонович и доба
ви, че от 1994 година до сега пос
редством Стопанската камара 
двадесетина градове от Югосла
вия и България са установили 
сътрудничество, подобно на то
ва между Горни Милановац и 
Плевен.

Освен стопанската изложба 
в галерията ”Илия Бешков” бя
ха организирани и две художе
ствени изложби: подбор на плат
на от изобразителния пленер 
”Мина Вукоманович - Карад- 
жич” и фото-изложба на Саша 
Савович ”От Света Гора до Сент 
Андрея”. На централния пло
щад в Плевен се представиха и 
членовете на фолклорния анса
мбъл на "Типопластика”, както 
и артистът Лепомир Ивкович в 
ролята на Караджордже, които 
бяха топло поздравени от публи
ката.

откриването

хиляди
във

ДОМАКИНИ В НАЙ-ТРУД
НИЯ МОМЕНТ

Градоначалникът на гр. Пл
евен Румен Петков подчерта, че 
”през тези съдбовно тежки ис
торически дни за нашите славя
нски братя в Югославия граж
даните на град Плевен не могат 
да не са съпричастни и да са ли
шени от отговорност. Нашето 
съгласие по времето, когато Съ
рбия се заплашва с бомбардиро
вки и върху държавното й ръко
водство се упражнява огромен 
натиск, за да бъдат изнудени не
приемливи решения, да бъдем 
домакини на маснифестацията 
”Дни на Горни Милановац” 
представлява наша подкрепа за 
народите в Югославия да се про
тивопоставят на въоръжените 
закани и наш принос към уси
лията за политическо решение 
на проблемите”

Председателят на Общинс
ката скупщина в Горни Милано
вац Дражимир Марушич, който 
е член на ГО на СПС и народен 
депутат в републиканския пар
ламент каза, че народите в Сър
бия и Югославия все още вярват 
в съзнателността и съвестта на 
народите в другите държави в 
света, които добре знаят колко е 
опасно да се разпалва война на 
Балканите. От самото начало на 
кризата Югославия решително 
се обяви за политическо реше
ние, но като държава, която от
стоява историческото си мина
ло, суверенитета и териториал
ната си цялост, не може да поз
воли въоръжена сецесия на коя
то и да било част от своята тери
тория, а още по-малко люлката 
на сръбската духовност.
ВЪЗМОЖНОСТИ 
ЗА ПО-ГОЛЯМ ОБМЕН

СИМХЕМ - фабрика за XXI век

Главното събитие
изложбата на стопанските въз
можности на Горни Милановац, 
открита в художествената гале
рия ”Илия Бешков”. Със свои 
изделия се представиха ПИК 
”Таково”, ”Металац”. Типопла
стика”, конфекцията "Рудник”, 
"Дечйе новине”, "Звезда” и ня
кои други обществени и частни 
предпиятия. Изложбата беше 
открита от двамата градоначал
ници Румен Петков и Дражимир 
Марушич. Освен стопанските 
деятели от двата града, на от
криването присъства и директо
рът на Представителството на 
ЮСК в София Радивое Андоно
вич.

- Днес СИМХЕМ произвежда: течни детергенти, детергенти на 
прах под комерсиалното название БИО БЕЛ и АКСЕЛ, паста за 
зъби БЛИНКС и пластмасова опаковка за течни детергенти. Това 
изтъкваме специално, понеже фосфатите са едни от най- 
замърсители на водата. С утайването на фосфатите на дъното на 
морето, реките и езерата, се създава благоприятна почва за разви- 
—алги, които за растежа си ползват кислород от водата. Този 
отрицателен процес е известен под името цъфтене на морето . С 
внедряването на нова технология в нашата фабрика желаем въз
можно повече да зачитаме природното равновесие - изтъква г-жа 
Снежана Арсич, директор на фабриакта във Вранска баня.

- Трябва да се изтъкне, че фабриката СИМХЕМ е единствената 
засега фабрика в нашата страна, която целия си асортимент от 
детергенти за семейството произвежда без фосфати в съответствие 
с всички изисквания на световните екологически стандарти. Тво
рецът на всички производствени формули от програмата на фабри
ката е световноизвестния технолог от Италия Орналдо Волпе, кой
то има голям опит и знание от тази област. С производството на 
детергенти без фосфати даваме и голям принос към опазване на 
жизнената среда и повишаване на жизнения стандарт на нашите 
потребители. Благодарение на това, всички наши произведствени 
формули дават върхово качество, с което нашите продукти кон
курират на всички производители на детергенти със световно из
вестие - подчертава г-н Войкан Алексич, директор на СИНХЕМ, 
д.о.о Белград.

От разговора ни с г-н Слободан Додов, комерсиален ръково
дител на фабриката във Вранска баня, узнахме, че най-доброто 
потвърждение на качеството на техните продукти е все по-голя- 
мото им търсене и пласмент, както и факта, че се произвежда за 
познат купувач и че продуктите на СИМХЕМ се изнасят и на 
чуждестранния пазар. Производството на детергенти без фосфати 
е скъпо, по детергентите БИО БЕЛ и АКСЕЛ все пак не са по- 
скъпи от другите и затова са достъпни на всички наши потребители.

Следователно, основната стратегия на заетите във фабриката 
СИМХЕМ е да се покаже, че техните продукти могат да удовлет
воряват всички потребностти на съвременното семейство и 
екологически, в съответствие с изискванията на всички европейски 
стандарти. Седна дума,с производството на съвременни препарати 
за домакинството, те са вече закрачили в XXI век.

големите

По време на манифестация
та беше игран и мач между от
борите на Плевен и Горни Ми
лановац. Гостите спечелиха ма
ча с 3:0, което бе прокоменти- 
рано за добър чест на домакини
те към своите гости.

тие на

На организираната след от
криването на изложбата преск
онференция Андонович подчер
та, че през тая година се очаква 
стокообменът между двете ст
рани да достигне 150 милиона 
щатски долара, което е едва по
ловина от осъщественото през 
1996 година. Въпреки благопри
ятните условия, географската 
близост и сродния език все още 
съществуват бариери, които не 
позволяват пълноценно реализ
иране на широките възможно
сти за стопанско сътрудничест
во, каза Андонович.

Сътрудн и чеството между
Горни Милановац и Плевен е ус
тановено с Грамота за приятел
ство, която бе подписана мина
лата пролет. Договорено е през 
април идващата година Плевен 
да гостува една седмица в Горни 
Милановац, когато ще се анал
изират постигнатите дотогава 
резултати и ще продължат раз
говорите за разширяване и обо
гатяването на взаимното сътру
дничество.

Б. Ломович

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОССС В ДИМИТОРВГРАД

ОБСТАНОВКАТА В СТОПАНСТВОТО 

Е ПОРАЗЯВАЩА
че са

горс-долу могат да сс "покрият” елементарните жиз
нени разходи, което в никакъв случай не може да сс 

заплатите в другите фирми. Похвалено е 
ръководството на "Кожара” и е изтъкнато, че в топа 
кожообработващо предприятие сега сс изплпщпт за
плати за август 1997 година, което все пак е успех, ако 
се има предвид, че динамиката на изплащането на 
заплатите и дължимите суми към пенсионно-социа
лните фондове преди няколко месеца е била "въ
рната назад" за повече от две години.

Към края на заседанието е обсъдено предложе
нието на Управителния отбор на Фонда на солидар
ността към ОССС за даване на еднократна парична 
помощ на работници, членуващи в синдикалните ор
ганизации на ГИД, "Свобода", "Кожара , Сточар , 
"Търгокооп”, "Украс - ПЕ "Циле , Градня , Пока
ра" и "Балкан”. Средствата в размер на 50 хиляди 
динара са отпуснати от общинския бюджет, което 
представлява куриоз, тъй като едва ли някъде в стра
ната ни от този източник се отпускат средства за 
най-бедните членове на синдикалните организации. 
Водачите на синдикалните организации от спомена- 

фирми ще предоставят списъци на работници, 
членуващи в синдиката, на които се дава еднократна 
парична помощ от 150 динара.

В края на миналата седмица се проведе разши
рено заседание на председателството на Общинския 

Съюза на синдикатите (ОССС) в Димитров
град, на което, освен членовете на този орган, при
състваха и представители на първичните синдикални 
организации от димитровградските стопански фирми 
и органите на местното управление.

В началото на заседанието председателят на 
ОССС Димитър Веселинов запозна присъстващите 
със становищата на Републиканския съвет на съюза 
на синдикатите, внесени в резолюцията на XI Конгрес 
на Съюза на синдикатите на Сърбия, за измененията 
и допълненията към Закона за трудовите отношения, 
Закона за стачката и Закона за защитата на предста
вители на синдиката. Всичките присъстващи синди
калисти се съгласиха с предложените 
допълнения към споменатите закони и единодушно 
гласуваха за тях.

След това бе обсъдено положението на стопан
ските фирми в общината, за което говориха предста
вителите на фирмите. След дискусията по този въп
рос бе констатирано, че общата ситуация в дими
тровградското стопанство е твърде незавидна и че 
единствено обстановката в "Балкан” и "Комуналац 
може да се отчете като задоволителна. Със запла
тите, които получават работниците в тези две фирми,

каже засъвет на
Д. Р.

Д31МСНЕМ
2Н-Л ОЕТЕЯ02ЕМТ1 & К02МЕТ1КА

51МСНЕМ а.о.о.
Ви1вуаг 1вп|1па 10 0/11 АР. 464 
1 1 080 ВЕОСКАй (VII) 
ТеI. ОП'- ЗП 60 67 

311 59 34 
ЗП 58 95

Рох ОП - ЗП 51 91 ■ 
РАВЯ1КА) Угап|»ка Ваг\(а 
Т«1./Рох 017 - 55 038

изменения и

титс

Б. Димитров
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М1;дол1;ч111И1;Кл11И'п:1'Л11ияКМ|;лол1чп1иГПРЕДСТОИ РЕВИТАЯИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩЕТО В ТРЪНСКИ ОДОРОВЦИ

ЛЕЧЕБНИ СВОЙСТВА НА 
МЕДАОБЕКТ С МНОГОКРАТНО 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛНИ ВЕЩЕСТВА В МЕДА
Относно противомикробните свойства на меда литературните 

източници са твърде противоречиви. Поради това д-р Стоймир 
Младенов е извършил проучвания върху антибактериалното дей
ствие на различните видове пчелен мед и установил, че той съдържа 
противомикробни вещества с бактериостатично (задържащо раз
витието на бактериите) и бактерицидно (убиващо бактериите) дей
ствие. Установено е също така, че различните видове мед има/ 
по-слабо или по-силно противомикробно действие, зависещо от 
вида на растения та, от които е събиран нектарът. 11якои сорти мед 
притежават такова действие даже при разреждане 1: 160 (по отно
шение на ЗгарйНососи» аигсих и $1гср1ососих г/л^спе*)- Д-р Младенов 
за първи път установил летливи противомикробни вещества в 
пчелния мед, които се отделят от меда при загряването му над 37 
градуса С.

през цялата година . Една такава активност вече 
беше организаирана под названието "Училище в 
природата”, а и Соколското дружество също про
веде някои активности. Като се има предвид, че 
предстои активизиране на младите извидници и на 
фериалци те.че в Дими тровград съществува план- 
инарско дружество п че околните скали вече са 
"открити* от белградски алпинисти, които редо
вно идват да се катеря т по тях, тогава е ясно, че 
през цялата година обекзът може да се ползва от 
всички споменати дружества и организации. И 
още нещо. Както ни осведоми учителката Виде
нова, миналата година през май месец две групи 
ученици отСомбор, кои то са били в Звонска баня, 
са "открили” училището в Трънски Одоровци и 
доста време са прекарали в него и в околността му. 
И онова, което е най-важно, те са изразили же
лание пак да дойда т, по не в баня та, а напрано тук. 
Две стаи вече са оборудвани с легла, а една веднага 
може да бъде приспособена за пребиваване на 
децата от предучилищна възраст, тъй като Дет
ската градина разполага с малки легла и бельо за 
една група деца.

Според председателя на ОС Никола Стоянов, 
за реализацията на съществуващия проект днес, 
вместо 85 хиляди, ще бъдат необходими над ИК) 
хиляди динара, ”но той не трябва да се реализира 
само на гърба на училището. Общината би тря
бвало да намери начин, най-вероятно в рамките на 
комуналната програма, проектът да бъде реализ
иран в скоро време, така че първите му посе
тители да дойдат вече през май месец следващата 
година”.

Както и много други училищни сгради в села та 
на Димитровградска община, и училище то в Тр ъ
нски Одоровци е строено след освобожден 
фашизма. Строено е за много деца. Тогава е и 
имало много деца. Сградата е от печени тухли, е 
дебели стени и здрави каменни основи, е 
двойни прозорци. Има десетина стан, които иавре- 
мето са били учебни, канцеларии, зала, столова. 
Има и голям двор е баскетболно игрище, с чешма 
в двора. Около училището има извънредни тер
ени за начинающп в зимните спор тове, а само на 
стотина метра от двора тече бистрата и все още 
чиста Ерма - река, които от екологична гледна 
точка е единствена в Сърбия. Да не споменаваме, 
че училището е между прочутия Погановски ма
настир и прочутата Звонска баня, край асфалтно 
шосе.

пето от

големи

АНТИПРОТОЗОЙНИ (ПРОТИСТОЦИДНИ) ВЕЩЕСТВА В
МЕДА

Способността на меда да убива едноклетъчните организми от 
животински произход (РгоЮхоа АтосЬ/а, 1пГихопа и др.) се нарича 
прогистоцидио действие. На кои от протозоите са безобидни, а 
други предизвикват сериозни заболявалия при човека и животните. 
До 1959 г. липсваха литературни източници за извършени 
проучвания в тази област. За да се изясни това действие на меда, д-р 
Младенов провел наблюдения и опити с 50 проби от различни 
водиве протозои. Резултатите показали, че всички разреждания на 
меда до 1:80 имат антинротозойно действие. Бързината на 
унищожаването на протозоите е в зависимост от вида на меда и от 
концентрацията.
ПРОТИВОПЛЕСЕННИ (АНТИМИКОТИЧНИ) СВОЙСТВА 
НА МЕДА

От векове се твърди, че върху естествения пчелен мед плесени 
не се развиват. Този извод беше научно доказан от изследователите 
Ф. Коганович и Н. Йойриш (1966). Опитите са проведени с различни 
сортове пчелен мед в микотичната лаборатория на Киевския нау
чноизследователски институт по хранене. Различните сортове мед 
са били заразявании с изолирани от хранителни продукти плесени 
и гъбички. Вспрки че посевките са били поставени при най-благо
приятни условия за развитие на плесените, те не са се развили в нито 
един от изследваните видове мед. Тези опити по безспорен начин 
показват, че пчелният мед притежава антнмикотични свойства.

Експерименталните проучвания доказали, че противомикроб- 
ното действие на меда се дължи на попадащите в нектара, от цвет
ния прашец и от растителните сокове, в пчелния мед фитонциди 
(растителни антибиотици).

Как фитонцидите попадат от растенията в пчелния мед? Нек
тарът, прашецът и соковете на растенията са богати на фитонциди. 
Това са източниците, от конто пчелите приготвят меда. Заедно с 
нектара в меда попадат и фитонцидите, без да загубят противомик- 
робното си свойство. Голямото разнообразие на противомикроб
ните свойства на различните сотрове мед се дължи на рахтичието 
във вида на фитонциди, които различните растения съдържат, а 
оттам и различните сортове мед. Пчелен мед, получен от пчели, 
хранени със захарен сироп, не притежава антимикробни и антипро- 
тозойни вещества.

Всичките тези предимства, както п чистият 
въздух, бяха "изнесени на масата” в рамките па 
посещението на председателя на Общинската ску
пщина Никола Стоянов в училището по време на 
"Детската седмица". На своебразното събрание 
присъстваха Небойша Йотов, секретар па Сок
олското дружество, директорът на Основното 
училище Димитър Поров и представители на дру
жеството "Приятели на децата" и Червения кръ
ст. И тукашната учителка Славица Виденова, раз
бира се. Всички се съгласиха, че е голяма щета 
училището да се ползва само за образованието на 
три ученика. Но наскоро това нима да бъде така, 
защото, както изтъкна директорът на Основното 
училище Димитър Гюров, вече има готов проект 
(от миналата година) за преуреждане на учили
щето в обект с многократно предназначение. Иде
ята е тук да се организират различни активности

а. т.

ДИМИТРОВГРАД

ХУМАНИТАРНА 
ПРАТКА ЗА 

ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ
В края на миналата седмица в помещението на 

Общинската организация на Червения кръст в 
Димитровград пристигна хуманитарна пратка от 
Международния червен кръст. "След дълго време 
това е първата практа, която получихме от тази 
хуманитарна организация. Това ни вдъхновява на
дежда, че занапред доставянето на хуманитарна 
помощ от страна на международните организации 
ще се подобри до голяма степен" - изтъква секре
тарят на ОО на ЧК в Димитровград г-н Симеон 
Костов.

Пристигналата хуманитарна помощ, главно 
средства за хигиена и мляко на прах, ще бъде 
разделена на над 150 бежанци от бившите юго
славски републики Хърватско и Босна и Херце
говина, които са намерили убежище в нашата об
щина. Освен от Международната организация на 
ЧК, в Димитровград по-рано е пристигала хумани
тарна помощ и от другите международните ху
манитарни организации.

- Следва -
По книгата "Медолечение* от д-р Ст. Младенов подготви В. Богоев

ЗАСЕДАНИЕ НА СКУПЩНАТА НА МО РАЙЧИЛОВЦИ

ИЗБРАН НОВ СЪВЕТ
Членовете на избраната неотдавна Скупщина на Местната общ

ност в с. Райчиловцн преди няколко дни избраха нов Съвет на МО, 
наброяващ девет душн, както и ръководства на няколко комисии и 
организации в селото. Нов председател на Съвета на МО е Павел 
Богданов, учител в селото, а членове са Ганче Василев, Стоян 
Стоянов, Любен Глигоров. Горан Миланов, Димитър Иванов, как
то п Райчо Йорданов, Васко Караджов и Асен Котев, които бяха 
избрани на извънредното събрание на гражданите преди три сед
мици (когато беше сменено дотогавашното ръководство). Предсе
дател на тричленното ръководство на организацията на Червения 
кръст в селото е Снежана Симеонова, а начело на петчленната 
комисия за контрол на активностите в местната общност е Любен 
Глигоров. Новоизбраните членове на Съвета заедно с членовете на 
Скупщината на тази най-голяма местна общност в общината (след 
Босилеград) обсъдиха най-изостреннте проблеми в селото, като 
застанаха на становище, че е крайно време да се раздвижат акции 
за решаването им. А според присъстващите, нерешени проблеми 
има повече. През селото например минава регионалният път Бо- 
силеград-Рибарци, но некатегоризираните му пътшца са в лошо 
състояние, в сградата в гробищата няма ток и вода, акцията за 
прокарване на канализация, която започна в една част на селото, 
трябва да се разшири в цялото село, а се налага да се ремонтира и 
пътят към гробищата. По думите на Александър Александров, 
председател на Скупщината на МО, селото е "покрито” с боклук и 
се налага да се поиска от явното предприятие "Услуга” да го съх
ранява или в градската депония или пък да се определи нова, по- 
близо до селото.

Кои въпроси ще се решават най-напред засега не е известно, 
понеже МО няма финансови средства. За решаването на местните 
проблеми се очаква помощ от Дирекцията за строителни площи и 
пътища, която разполага със средствата на общинското местно 
самооблагане. "Дали най-сетне ще започнем да действаме зависи от 
повечето неща, преди всичко от ръководството на местната об
щност. Доколкото не ми помагате в работата, ще подада оставка • 
каза Богданов.

Симиеон Костов с пристигналата хуманитарна 
помощ

Б. Димитров

ДОКАТО СЕ РЕМОНТИРА ДИМИТРОВГРАДСКАТА ЧЕРКВА

ДА СЕ НАМЕРЯТ СРЕДСТВА И ЗА РЕМОНТ 
НА ДЖАДЖИНОТО

След много настоявания, акции и доброволни да
рения на гражданите и фирмите, в Димитровград по
вече от една година се ремонтира черквата "Рож
дество Богородично”. Най-напред бе препокрита с 
бакърена ламарина камбанарията, което направи ме
стната фирма "Металац”.

От преди един месец в ход са работите на фаса
дата на черквата, по-точно на първото кубе и входа 
на черквата. Работите провежда специализираната 
фирма "Изоба” от Ягодина, която е направила рек
онструкция на черквата на Караджорджевичи на Оп- 
ленац край Топола и на редица други подобни обекти. 
Всеки , който тези дни мине покрай черквата, може 
да се убеди в качествената работа на майсторите от 
Ягодина.

Освен черквата, която след реконструкцията си
гурно ще получи статут на културно-исторически па
метник, в Димитровград съществуват няколко сгра
ди, които с архитектурните решения на фасадите 
привличат вниманието. Най-забележителна в това 
отношение безспорно е сградата на улица "Нишава”, 
в града известна като "Джаджиното” Имайки пред
вид извънредния й външен изглед, Общинската скуп
щина своевремено прие решение, с което сградата бе 
дадена на Центъра за култура с предназначение за

съхраняване на експонатите от музейната сбирка. 
При отделянето на библиотеката от Центъра сгра
дата "отиде” с библиотеката заедно с музейната 
сбирка.

Имайки предвид отчаяното състояние на споме
натата сграда (макар че покривът е ремонтиран пре
ди три-четири години) и присъствието на майсторите 
от Ягодина, отговорните не само в библиотеката, 
и в общината би трябвало да се договорят и да на

мерят средства и фасадата на "Джаджиното” да се 
ремонтира, за да се запази от цялостно разпадане. 
Сигурно е, че ако започне в най-скоро време, 
правката
майсторите си отидат и след това се върнат кой 
кога. То наистина музейната сбирка в момента се 
съхранява в сградата на библиотеката, но 
щение с друго предназначение. От друга страна, ”Пе- 
кара”, която ползва горния етаж на сградата за кан
целарии, вече отдавна е купила помещенията на бив
шия магазин на Атекс и би трябвало да се пресели 

тях. А вероятно вече са събрани значителни сред
ства от наема. Присъствието на "Пекара” обаче не 
пречи да се ремонтира фасадата.
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А. Т. В. Б.
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НА 20 ОКТОМВРИ БЕШЕ ОТКРИТ 43-ИЯТ МЕЖДУНА
РОДЕН ПАНАИР НА КНИГАТА В БЕЛГРАД Н НАСКОРО ВЪВ ВРАНЯ ЩЕ ЗАПОЧНЕ ДА РАБОТИ

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА 

ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ
КНИГА И РЕЧ 

ЗА ЦЯЛ СВЯТ съвет, който ще бъде сформиран от препо
давателите, и програмата за отделни 
области, ще трае два-три месеца. Ро
дителите ще бъдат освободени от плащане 
на обучението, а според плановете на цен
търа пътните разноски на децата извън Вра 
ня трябва да бъдат компенсирани от общи 
нските скупщини.

”Понеже от даровитите хора до голяма 
степен зависи целокупното ни развитие, оч 
акваме съдействие и помощ от всички, ко 
ито могат да ни помогнат, преди всичко от 
училищата и общинските скупщини”, казва 
Декич и допълва, че на талантливите уче 
ници ще се посвещава внимание и по-късно 
- Регионалният център планира да опрга- 
низира обучение и през лятото.

След две седмици във Враня ще започне да 
работи сформираният неотдавна Регионален 
център за талантливи ученици от основните и 
средните училища, заяви за "Братство” Дра
голюб Декич, секретар на центъра.

В основните и средните учиища в Пчински 
окръг понастоящем се евидентират ученици, 
които са заинтересовани за усъвършенстване в 
отделни области на естествените и технически
те науки. Сетне Центърът ще извърши тести
ране, за да определи кои ученици могат да бъ
дат включени в обучението. Същевременно се 
евидентират и заинтересованите преподавате
ли за работа в центъра.

Според Декич, обучението ще бъде органи
зирано когато учениците не са на редовно обу
чение в училищата си, най-вероятно в събота и 
неделя. Обучението е теоретично и практично 
и в зависимост от решението на Програмния

На панаира са изложени изданията на 280 югославски и 370 
чуждестранни издатели

Украйнинският литературен творец и академик Борис Оле- 
йник, който е и подпредседател на Скупщината на Съвета 
Европа, откри на 20 октомври 43-ия Международен панаир 
книгата в Белград. В речта си Олейник между другото изтъкна, 
че светът отдъхна с облекчение след няколкомесечната 
със световна катастрофа. ”Това е победа на отмерената и смела 
политика на президента на Югославия и на сплотеността 
в°ра на народа в тази страна. Това е и победа на единството
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В. Б

ДВОРЪТ НА ГИМНАЗИЯТА - 

ПО ЗАМИСЪЛ НА УЧЕНИЦИТЕ
хитекта Ранко Радович, по чиято идея е 
проведен конкурсът.

Най-добрите решения са доставени на фир
мата "Ерозия” от Ниш, която вече е направила 
градоустройствено решение за уреждане на 
училищния двор. Дворът ще се урежда етапно, 
понеже цялостното решение изисква значител
ни средства. Част от реализацията на проекта е 
изграждането на оградата от източната страна 
на двора (към частните воденици), което 
ход. Оттам при обилни дъждове водата нанася 
големи количества чакъл на игрищата. Изгра
ждането на оградата ще спре водата, а също и 
жителите на околните къщи, които си бяха на
правили улица през двора на училището. 
Остава след това да се намери начин да се 
"скрият” полусрутените частни сгради от се
верната страна, за да се получи желаният окон
чателен вид на цялото училище.

Изминаха повече от десет години от откри
ването на новата сграда на Гимназията в Дими
тровград. Както е известно, сградата беше по
строена етапно, но последната й,трета фаза не 
е изградена. В нея е било включено изграж
дането на спортна зала и зала с общо пред
назначение, обаче тази фаза най-вероятно няма 
да се реализира. Причината за това е фактът, 
че се строи градска спортна зала, която ще пол
зват и гимназистите. Когато тя бъде завърше
на, сегашните помещения, които се ползват за 
физкултурна зала, ще бъдат преуредени в зала

Академик Олейник открива панаира

всички прогресивни сили в света, към което ни призовават 
изложените тук мъдри книги” - подчерта Олейник.

На панаирските щандове са изложени издания на 280 юго
славски и 370 чуждестранни издателски къщи. Сред домашните 
изложители са и гадателствата на националните малцинства в 
Сърбия и СРЮ. На щанда "Издателска дейност на национал
ните малцинства във Войводина" се представиха седем издател
ски къщи с издания на осем езика на националните малцинства 
в северната сръбска покрайнина. Нашето издателство не уча
ства самостоятелно на панаира, а на щанда на Завода за учеб
ници и учебни помагала е изложена книгата "Антология на 
българската поезия от втората половина на XX век”, която е 
съвместно издание на "Братство" и Завода.

Сред чуждестранните изложители най-многобройни са изда
телските къщи от Германия - 250. На Международния панаир 
Белград са изложени и гадания на 40 издателства от Румъния, 
25 от Унгария, 20 от Великобритания, 8 от Украйна и по 4 от 
Франция и Русия, както и част от продукцията на издателски 
къщи от Република Сръбска, САЩ, Италия, Швеция, Испания, 
Иран, Швейцария, Индия и Албания.

Международният панаир на книгата в Белград ще бъде отк
рит до 26 октомври.

е в

за тържества.
Сега , когато всичко останало е решено, 

и на двора. И за да бъде всичко "подойде ред
вкуса” на учениците, училището обяви вътре
шен конкурс за уреждането на двора. Трите 
най-добри решения са наградени. Първо е ре
шението на Ваня Рангелова, второ на Далибор 
Николов, трето на Инис Ружич, всичките чет
въртокласници. Те са наградени с книги на ар- А.Т.

В

СТРОШЕНА ЧЕШМА - ЦЕНТЪР 

НА ГРАДА?
Строшена чешма с един от най-старите ква

ртали на Димитровград. Старите царнбродча- 
ни сигурно помнят онова романтично време, 
когато ширшгга в Строшена чешма е гъмжала 
от деца и хора. Та нали край чешмата се срещат 
много хора, стари и млади!

Разбира се, без илюзии, че може да се върне 
старата романтика на ширинта, в Димитров
град все пак има хора, които настояват на та
кива кътчета като Строшена чешма да се при
бави една нова романтика. Нима преуредената 
чешма и каналът не привличат хората, особено 
през горещите летни дни и вечери? Може би 
всички не са напълно доволни от направеното, 
НО...МНОГО хора, много мнения. И за чешмата, н 
за ширинта. Както н да е, важно е, че започна 
уреждането и на това празно пространство. Хо
рата от "Комуналац” (посредством частната 
строителна фирма "Ваша къща”) започнаха 
уреждането на ширинта от съществуващия тук 
трафопост. Той, разбира се, не може да се ма
хне, но може да му се даде привлекателен вид, 
който да е в съзвучие с уредената чешма и ка
нала. Долната му част е облицована с каменни 
плочи от Сенокос, сложен му е покрив. А след 
известно време ще бъдат сложени и часовници 
от четирите му страни. Това ще бъдат п ървите 
"явни” часовници в Димитровград! Когато след 
това бз.де уреден и резервоар ът на чешмата, 
който сега просто стърчи край канала, когато 
и останалата част се завърши, ето възможност 
за младите, и не само за тях, да се върнат на това 
пространство в Строшена чешма. И предизви
кателство за деятелите па културата от града 
да го използват за свои изяви. Ето част от духа 

някогашния Цариброд. И още нещо - край

ПО ИСКАНЕ НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ АБИТУРИЕНТИ

ЕКСКУРЗИЯ В 

БЪЛГАРИЯ
В програмата за тази учебна година за абитуриентите от 

Димитровградската гимназия с предвидена четиридневна екск
урзия. По искане на самите ученици екскурзията ще се проведе 
в България. Димитровградските гимназисти ще посетят Велико 
Търново, Копривщица, Ботевград, Сопот, Шипка, родното 
сто на Ботев - Калофер, Габрово, Плевен и Рилския манастир. 
На връщане ще се отбият в София, за да разгледат този стар 
град. Тук ще посетят черквата "Александър Невски”, където е 

от най-хубавите икони от Погановския

мя-

съхранена една
манастир, и други знаменитости на българската столица.

Министерството на просветата на Сърбия е дало 
за провеждането на екскурзията. Екскурзия със същия маршрут 
за същите ученици трябваше да се проведе миналата година, но 
поради ”някои недоразумения” това не стана.

Що се отнася до останалите класове, и за тях са запланувани 
екскурзии, но те ще се проведат през пролетта.

Нека да споменем, че тези дни Гимназията в Димитровград 
посети регионалният училищен инспектор в рамките на редо
вната обиколка на училигцата в началото на учебната година. 
Той е констатирал, че всички подготовки, отнасящи се до мате
риално-техническата база, са извършени добре и 
изготвени предвидените планове за успешна работа.

съгласие

Трафопостът в Строшена чешма.

самата ширни с и къщата на световноизвестния 
кинорежисьор Златан Дудов, когото току-що 
откриваме сред плеядата известни хора от ня
когашния Цариброд. Къща - музей на Златан 
Дудов? Защо не, ако го признават и уважават 
Югославската кииотека и Световният инсти
тут па Гьоте от Германия.чс са

А.Т,
А.Т. на
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ОЧЕРК
УЧИТЕЛКА, РЕЖИСЬОР И 

ХОРЕОГРАФКОТЛОВИННИ ПАМФЛЕТИ Рядка Величкоиа и нейният сега вече покоен съпруг Ве
личко прекараха целия си трудов век в села та на Звонския край. 
Радка е родена в село Звонци в напредничаво семейство (ней
ните братя бяха първите дерекулчани с факултетско обра
зование), а Величко произхожда от многочленно трудолюбиво 
семейство от село Смиловци. Учителстваха в Ясенов дел, Ра
кита, Берин извор, а най-дълго време в Нашушковица. Имат 
двама сина, които завършиха художествена академия.

(Иван Николов ”Послание към Тангра” , Издателско ателие Ай, София 1998 г.)
Бегло познавах поетичното творчество на Ив- тпт в ” Послание към Тангрп”... че ис са оставили 

ан Николов. Прочетеното преди години от стри- място за хармонията”, 
ниците на сн. "Мост" ме уверяваше, че може би Блед и неудачен е опитът на г-н Черпокожев с 
един ден момчето ще стане поет. Затопя е интерес ”НоГ>елош.та лекция” нп Бродски да оправдае «си- 
започнах да чета най-новата му стихосбирка По
слание към Тангрп” и останах напълно разоча
рован: сто заглавия - сто памфлета! Нападките се 
нижат една след друга, а редуват се безразборно и 
прицелите, така че, когато се затворят страниците

чките недъзи на тая книга. По един или друг на
чин, прикри то или полуприкрито, редакторът ка
зва пълната истина: в тази киша е пострадала 
поезията. И на децата в основното училище е ясно, 
че в изкуството, наречено литратура, езикът е 
основният строителен материал, така както чер
ти те и линиите, багрите и светлосенките в жи- 

В ”Покаяние”, например, се напада покръ- по писта. При това, поезията, като част от литсра- 
щаването на българите, с което били изменили турпта, е мерена реч. Л в тази книга на Николов 
на"великия Тангра" (върховен бог при нрабълга- ” езикът проговаря носле”! След какво? 
рите, докато били езичници), а малко но-къ- 
сно(”Прошката”) авторът търси прошка от Го
спода!?!

остава недоумението: какво всъщност се напада и 
от какви позиции.

Поезията е близка и с музиката, защото има 
хармония, а тук, както самият редактор си при
знава, "няма място за хармония” и няма ”сти- 

И аз моля прошка от читателите на вестника, хотпорна сръчност” - тя е останала ”па втори и 
но за да не бъда упрекнат в злонамерено голос- трети план. 
ловие, нека ми бъде позволено да цитира 
първия куплет на творбата озаглавена ”Участ”
(стр.52)

м само А на 1гьрпи?
Ученици от Нашушковица с учителите си Радка и Величко

На пърпи, и на последен ако щете план, е кот
ловинният памфлег, безогледното нападане на 
всичко живо и мрътпо, на богове и хора, тирани и 
роби, палачи и жертви ... Важен е само поводът - 
тържественото откриване на помещенията на бо- 
снлеградския филиал на КИЦ "Цариброд”. То- 
гава, пред камерите на различните български те- 

Общоизвестно е, че г-н Николов милее за кому- девизни се говори затая книга и за "поръчковата” 
низма, колкото и капитализмът. А клизмата е

Учителката Радка умело подготвяше с учениците си разноо
бразни културно-забавни програми за празници и тържества. 
Тя беше не само учителка, но и режисьор, хореограф и истинска 
майка на учениците си. Когато това изискваха подготовките, тя 
беше и шивачка - сама кроеше, шиеше, плетеше и везеше 
празнични "униформи”, за да изглеждат модерно децата от 
нейното училище.

КаГшшализма

найрави клизма 
на комунизма.

Това е целият куплет - една завършена мисъл.

поезия в нея . А толкова много искаше ми се да 
вярвам, че ”поръчковата литература” е завинаги 
загърбено минало. ЯвНо съм се излъгал.

Затова в нейния дом в Звонци често идват някогашните й 
ученици, за да видят любимата си учителка Радка.

похват в медицината за да се окаже помощ на 
болен, за да се излекува. Защо капитализмът ле
кува комунизма? Отговор на тоя въпрос не сс дава 
в нито един от следващите куплети.

Но отговор, н то великолепен, нс само за тоя, 
а и за другите въпроси е даден в предговора на 
книгата, от редактора й Вихрен Чернокожев. Сл
ед като посочва основните данни за автора, г-н 
Чернокожев пише:” Неговите творби нямат пре
тенция за класнчност... езикът идва после... Пред- да повярвам, че с "Послание към Тангра” Ник- 

им дълъг път до съвършенството... Защото олов сам си е направил клизма, че лирата му ще 
в София, Атина или Истамбул Иван Николов не оздравее от очевидното разстройство и ще за
би могъл да ги напише... почне да твори поезия. Така, че не само в София,

Стихотворенията изглеждат "котловинни” - Атина или Истамбул, а и тук, в Босилеград да не 
констатира редакторът и пояснява - защото ”тол- се пишат такива стихове.Дано. 
кова много страсти (разбирай страдания) се спли-

Й. Миланов
И все пък има нещо, с което не мога, а да не се 

съглася с г-н Иван Николов. В творбата, озагла
вена с "В жиците”, той между другото пише:

Низките средства/ не Постигат насоки це-

ТРЕТА ПОРЕДНА ИЗЛОЖБА НА ХУДОЖНИЦИ-САМО- 
ДЕЙЦИ

ли,..

ПОВЕЧЕ РИСУВАНЕИ щом като знае тази голяма истина, ще ми се

стои
На 16 откомври т.г. бе отк

рита третата поредна изложба 
на 20-тина художници-самодей
ци, които в Градската галерия се 
представиха с 50-тина платна. 
Повечето от картините са пей- 
сажи, работени предимно на пла
тно в техника на масло. Изло
жбата беше открита от Адам Ге
оргиев, който също членува в 
това дружество.

бители!” Ако са любители, то
гава защо се захващат с най-тру
дната техника - масло? Има и 
други техники, чрез които могат 
да се изкажат. А пък много от 
тях трябва да научат да рисуват. 
В изкуството това е основно. И 
занапред трябва да се стараят да 
наблюдават природата. Тя съдъ
ржа всички форми, понеже, ко
гато се наблюдават картините 
им, се получава впечатлението, 
че са правени в стая или ателие. 
Ако се вече прави пейзаж, той се 
прави в природата. Пейзажът е 
част от нея,а не от стаята, ако 
вече се прави реализъм.

Но както и да е, трябва да се 
поздрави една такава изложба, 
тъй като това са само самодейци, 
любители, които ето вече две- 
три години творят и оставят след 
себе си творби, а колко са каче
ствени ще покаже времето. На 
всичките тях това е втора про
фесия, а само голяма любов към 
изкуството ги влече да рисуват.

Все пак няколко художници- 
любители отскачат от останали
те, преди всичко Славча Арсе
нов, Иван Коцев, Илия Методи
ев и Ивана Манчич, която за пр
ъв път участва на изложбата.

В. Богоев

ОТ 22 ОКТОМВРИ В ТЕЛ АВИВ

СЕДМИЦА НА ЮГОСЛАВСКИЯ ФИЛМ
В столицата^ на Израел гр. Тел Авив, вчера рбия и Дирекцията за международно културно, 

беше открита Седмица на югославския фи- просветно и спортно сътрудничество. 
лм • Манифестацията откри филмът ”Барутен

Тази манифестация се организира от Ки- погреб” от Горан Паскалевич, който се овенча 
нотеката в Тел Авив , Института за филм и от с голятмата награда на приключилия неотда- 
Югославското посолатво в Израел, а съоргани- вна Международен фестивал в израелския град 
затори са Републиканското министерство на Хаифа. Директорът на Кинотеката в Тел Авив 
културата в Сърбия, Завода за международно избра още четири ююгославски филми, 
техническо и култруно сътрудничество в съ-

В НОВОСАДСКОТО СПИСАНИЕ 
ИСВ. ДУНАВ"НЕПРОСТИМО Е

Що се касае до изложените 
платна, по отношение на преди
шната изложба не е видим ни
какъв напредък. Темите са ос
къдни, почти само пейзажи, а по
вечето от картините бяха и на 
предишната изложба. Лесно е да 
се направи изложба, трудно е да 

рисува картина. Всичките 
казват: "Ние сме художници-лю-

отвличането на журналисти, - заяви за в-к ” Брат
ство” Хенриета Костова, завеждащ отдел ” Външна 
политилика” във в-к” Марица днес” от Пловдив, най-

БЪЛГАРСКА
ПОСТМОДЕРНА
БЕЛЕТРИСТИКА

тиражният провинциален вестник в България по по
вод отвличането на журналистите на ТАНЮГ 
Небойша Радошевич и Владимир Добричич

- Отвличането на журналисти е екстремистка 
дейност, инспирирана може би от външна сила, но 
от когото и да е инспирирана, тя в никакъв случай 
не може да бъде оправдана. Уверена съм, че про
тив това ще последва протест, не само от журнал
истическата колегия в България, но изобщо от 
интелектуалните слоеве на обществото, пък и от 
обикновените граждани. Непростимо е, каквито и 
да са възгледите на албанците, да се действа по 
такъв начин.

В Косово говорих с колеги от Норвегия, които 
не са имали никакви проблеми. Те са минали съв
сем близо край сепаратистките постове, ходили са 
в Малишево и то през същия ден, когато било 
задържането на колегите ни от ТАНЮГ. Те обаче 
не са имали никакви спирачки. Това значи, че ал
банските терористи избирателно действат срещу 
сръбските колеги - заяви Костова.

В най-новата книжка на новосадското 
списание за литература и култура "Св. Ду
нав” е представена българската постмод
ерна белетристика от 90-те години. На чи-

се на
Д. Димитров

тателите си списанието предлага творби 
от 10 съвременни български белетристи: 
Йордан Ефтимов, Стоян Кисьов, Георги 
Майкин, Веселин Иванчев, Борис Ми
нков, Свилен Стефанов, Георги Календе- 
ров, Владимир Шумелов, Мирослав 
Димитров и Георги Господинов.

Изключителна изложба
В помещението на Сдружението на граждани Културно-инфор

мационен център "Цариброд” в Димитровград днес ще бъде отк
рита голяма изложба на родоначалника на изобразителното из
куство в нашата община Георги Машев. Жителите на Димитров- 
градска община, която се слави с голям брой професионални и 
самодейни художници, ще имат безподобна възможност да се на
слаждават на творбите на този художник със световна известност.

Освен това, в рубриката ”По Дунав, по 
течението, срещу течението” са публику
вани творби на още двама български 
автори - Ани Илков и Емил Андреев.

Творбите на българските писатели са 
преведени на сръбски език от Мила Васов.

На изложбата ще присъства Нейчо Дойчев, директор на Га
лерията в Пазарджик (Р. България). Богдан Николов, художник и 
журналист от Ниш, преди откриването на изложбата ще говори за 
дейността на Машев в тогавашния Цариброд.к.г.

В. С. Б.
Б. Д.
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ПРОЦЕСИТЕ НА ЖИВОТА И 

ТЕАТЪРАКРАЙ НИШАВА 

ЩЕ ФУЧАТ 

БЪРЗИ ВЛАКОВЕ
• Дейността на театъра в Кралството на сърби, хървати и словенци • Прекрасна двойка актьори: 
Истатко Станулов - Стоян Касалович • Новини в репертоара

Балканските и Първата световна война оказа- мм 
ха силно влияние и върху обществено-икономи- I ! 
ческия и културния живот в Цариброд. Военните 
години още повече осиромашиха населението, ко- ШЯ 
ето през първите години след края на войните МШ 
полага огромни усилия за голото си препитаване, |Щ 
така че духовният и културен живот били изт- Щщ 
ласкани на заден план. По силата на Ньойското тт 
споразумение от 27 ноември 1919 година Цари
брод е присъединен към Кралството на сърби, 
хървати и словенци. Създават се нови полити- щ 
чески и обществени отношения.

С течение на времето бедствията, които дона- щ 
ся войната се преодоляват постепенно, така че ^ 
към средата на двадесетте години тук отново се 
съживява културното и духовното творчество. За 
това узнаваме от различните документи и статии 
по вестниците, както и от спомените на отделни

" .~ЗГ\Магистър Петър Петров е 
роден през 1947 година в дими
тровградското село Брайковци, 
където завършва основното си 
образование, и се записва в Сре
дното техническо училище в 
Ниш
След дипломирането си Машин- 
ностроителния факултет в Ниш 
намира работа във фабриката за 
вагони към Нишката машиннос- 
троителна 
Отначало работи 
ската подготовка и в производ
ството, а след това минава в про
ектантското бюро за вагони. От 
1977 година работи в Сектора за 
развитие на МИН, а през 1984 
година преминава в Научноизс
ледователския институт на тази 
промишленост, като изследова
тел, а по-късно и отговорен про
ектант.

Междувременно Петър Пет
ров се записва на следдипломна 
квалификация в Машинострои
телния факултет в Ниш и през 
1991 година успешно защитава 
магистърската си теза. Негова 
специалност е проектиране на 
транспортни средства и носещи
те структури на машинните и ст
роителни конструкщш. предим
но кранове. Досега е публикувал 
десетина научни трудове, с кон
то е участвал в няколко научни 
срещи и симпозиуми в страната.

В момента магистър Петров 
работи върху стратегическо-те
хнологическия проект "Изуча
ване и развитие на нови и ревн- 
тализация на съществуващите 
производствени програми и тех
нологии в системата на Холдинг- 
компанията МИН”, който ча
стично се финансира от Репуб-

Щ

машинна специалност.

т
промишленост, 

в техниче- Истатко Станулов

клуб за културни и спортни дейности. (Екзем- 
хора, нряки участници и сведетели на културните Плари на тоя вестник днес притежава Петар Ран- 
събития в Цариброд в периода между 1920 и 1941 чич от Пирот, бел на С.К.). Този клуб има музи- 
годинна. За съжаление, документите, с които раз- кална, дилетантска и въздержателска секция,след 
полагаме, са недостатъчни за по-задълбочени ку- ТОва читалище и свой хор. Документите сочат, че 
лтурно-исторически проучвания и анализ, защото Клубът е сформиран в Цариброд през 1931 го- 
са малко на брой и предимно "информационни”. дина, а за дейността му отново ще пише в-к ”Наш

исток” в броя си от 7 януари 1933 година.
"Председател на музикалната секция в тоя кл

уб е Жорж Гайдаревич. Помещенията на Клуба се 
намират в главната улица. Тук почти всяка вечер 
се събира младежта и обсъжда дейността си на 
националното, просветно и културно поле. През 
1933 година били изнесени няколко лекции и ска
зки. Дилетантската секция, чийто председател 

бил учителят, г-н Любомир 
Аранджелович също така имала 
успешни представления в града. 
Тя притежавала много добра 
актьорска група.

В броя си от 6 май 1933 годи- 
"Наш исток” пише, че 

вместо Любомир Аранджелов
ич, на функцията председател на 
дилетантската секция бил изб
ран Благое Маринкович. Диле
тантската секция събира в сво- 
йте редици млади хора, преданни 
на идеите на комунизма. Млади
те царибродски актьори, музи
канти и певците в хора сътру
дничили активно с пиротскнте 
си колеги. Отбелязано е (също 
така във в-к "Наш исток ’), че 
през декември 1932 година цари- 
бродските самодейци се предста- 

през 1926 година. Член на тази организация бил и вили в Пирот, и че Музикалната секция била най- 
Истатко Станулов, който ще стане един от най- добрата в тогавашната Моравска бановина. 
големите театрални самодейци в тоя град. За пъ
рви път той излиза на сцената през 1929 година.
Една година по-късно (1930) и Цариброд е основан ___ „
Женският хор, под ръководството на Жорж ли и работници в железницата, които с 
Гайдаровнч (Жорж Гайдаров). Учителите и „ре- си от други предпрнятия.!зпъднили комедията 
подавателите в Гимназията, техните ученици и Злата жена от Йован Стерия Попови 1.По къ 
"разрастващата се интелигенция" проявяват все сно Югославският национален младежки клу 
по-голям интерес за духовното и културно разви- Цариброд ще нрерастне в културно-художест 
ТИС на средата. Вестник "Наш исток1'(който из- дружество с повече секции, най-дейни от които 
лиза от 28 май 1932 до 7 януари 1937 година в били драматнчсската. музикалната и фолклорна-

ариброд. а се печата в ..... .. в броя си от 31 т». По-известни актьори-само дейци от това време
декември 1932 година отбелязва, че бил сформн- «> Истатко Станулов Стоян Касалович Крум 
раи Царибродски-югославски национален младс- Алскеов^-Крум Пула, Попош^ .

чирена, Илия-Ица Попов, Никола Живков, Васил 
Маион, Георги и Христо Андонови, Крум Пейчев, 
Милинка Боровска ...

Ръководството иа Драматнчсската секция по- 
младият митничар Стоян Касалович, когото

ЖКИ

Магистър Петър Петров

Петров, но истински резултати 
могат да се очакват едвам когато 
окончателно бъдат премахнати 
всички нскузтвени бариери, кои
то международната общност е 
повдигнала пред нашата страна, 
пред нашата икономика, а с това 
и пред научната дейност у нас. За 
разгръщането на научно-проуч
вателната дейност е необходимо 
преди всичко да се възстанови и 
ннтензивира стопанството.кое
то не само да може да финансира 
научната работа, но и да може да 
поглъща и внедрява в производ
ствените си програми изобрете
нията, конто правят и могат да 
правят нашите учени. Все дока- 
то не се стигне до едно такова 
равнище, можем 
отливи на мозъци . въпреки 

благородните настоявания на 
министерството на науката да 
запази потенциалите ни в тая об
ласт. А те никак не са малки и 
нашите учени са много търсени 
в света. Те наистина високо се

МЕСТА ЗА СЪБИРАНЕ
Хотел "Шумадия”, Салонът при черквата "Св. 

Богородица” и частното кино на Петър Брезни- 
шки (построено през 1926) са били местата, къ
дето се събирали млади хора, увличащи се от теа
тралното изкуство. Актьори-самодейци идвали от 
редиците на СКОК), заживял в Димитровград

на в-к

да очакваме

шам отива Стоян Касалович със съпругата си (в средата)

30 кошера - иооърза да да 9 //иш> „е само
да докарвам кошерите ' „ защошо ус-

йявдЩйвгйги--
Сушаша „е можа да окаже шмко"^ У че
върху йла/!нн«!/шг ^ цеиадмииашо -

йо макадамено шосе и може да се сштн

си село и

Йо- ИА АКТЬОРСКИЯ ПИЕДЕСТАЛ
В работата на Дилетантската секция участва-

колегите

времето е хубаво.
ема
житойиия път води от Босна в пограничното град
че Цариброд. Тук гой проявява големият си тала
нт на актьор п организатор-, така че наскоро става 
един от най-голомите мисионери на театралното 
изкуство в тази среда. Касалович ще установи ед
но прекрасно сътрудничество с Истатко Станулов 
така, че с пълно право може да се каже, че през 
гоя период наистина те двамата са били на пие
дестала на актьорското майсторство в Цариброд. 

Кол ко го можахме да узнаем през този период 
репертоара иа тази актьорска група били про

изведенията иа Бранислап Нушич ( Госпожа мин- 
з истершата", "Протекция”, 'Съмнителното ли- 

? цс”..), Коста Трифкович ("Избирателната . 
"Школски надзорник”), Янко Веселиновнч 
("Джидо”), Петар Кочич ("Язовец пред съда ), 
Бора Сганкович ("Кощанп”), Йован Стерия Поп- 
ович ("Злата жена”, ” Лъжата и паралъжата ), 1. 
Плаович и М. Джокович ("Планинска вода ) , 11 
Фрайденрайх ("Граничатнте")... Както се вижда, 
наистина класически творби .

ликанското министерство на на- ценят в научния свят - са думи на 
уката и технологията. Негова за- м-р Петър Петров, 
дача в тоя проект е да изучи дей- -Бързата железница е реал
ността на укрепителните систе- }{ост ОТдавна, не само в Япония, 
ми за шини, които се излол *ва г но и в Европа - казва м-р Петров 
за бързата железница със ско- _ но за да станс тя реалност и в 
рости до 250 километра в час. нашата страна са необходими ог- 

Магистър по машинострое- ромни материални средства, 
не Петьр Петров обича работа- ито не можем да обезпечим от 
та си но смята, че не само той, но собствени източници. Все нък из 
и другите негови колеги, нямат съм уверен, че след ез абилиза- 
нсобходимите условия за интен- цията на политическите обсто- 

научна работа. Основната ятслства и у нас ( надявам се, че 
това ще стане скоро), ще запо
чнат да се строят и такива жн-

ко-

иа

зивна
причина за това е недоимъка на 
финансови средства за научно- 
проучвателна дейност. Онова, линии, защото нашата страна е

много важен европейскикоето предприема Министерст- един 
вото за наука в Правителството кръстопът.Затова съм сигурен 
на Сърбия за да помогне на мла- че няма много вода да прогсчс 
дите талантливи хора да се зани- по Морава и Нишава, докога то 
мават с проучвателна дейност и край тях започнат да фучаз С>ь- 
получат научна титла е хубава рзи влакове 
работа и в сегашните условия 
пряк а необходимост, казва м-р

тш Слободии Кръстим 
(В следващия брой! Обиколка по селата)В. Богоев Истатко Станулов (Рисунка на Весолин Донкор)
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ТРИУМФ НА ТРУДА И ЕНТУСИАЗМА
Без пътно-строителна мохашипция, пътят от Ножица до Перона барака бил построен та една година

материалите.
В изпълняването на поверените на 

Стоянов задачи ще съдействат Васил 11е- 
тров и Захари Раигелов, членове па Пле
нума на Околийския комитет на КПС.

Свързано с трасирането и прокарва
нето на пътя в село Божица незабавно 
трябва да се устрои народен митинг, па 
който хората да се осведомят за изклю- 
чптелно важния път, чисто изграждане 
ще започне на 7 (февруари 1952 година.”

След няколко дни на селския мегдан в 
Божица бил устроен голям митинг, ор
ганизиран от Околийския съвет па 11а- 
родння фронт и от Околийския комитет 
на Народната младеж. На митинга при
съствали много хора от Долна и Горна 
Лпсина, Долна и Горна Ръжапа, Клисура,
Власина, Босилеград, Топли дол.

Всички с въодушевление приели нови
ната. че с изграждането на новия нът Бо- 
силеградският край окончателно ще по
лучи стабилна пътно-транспортна връ
зка през Сурдулица и Владичин хан с вът
решността на Сърбия и Югославия. С ак- 
ламация било прието предложението хо
рата да участват с добороволен труд и 
безвъзмездно да превозват строителния 
материал с волски и конски коли.

И въпреки че на Власина все още цару
вала зимата, не било допуснато неспаз
ване на определените срокове. На 7 фев
руари започнали подготовките за траси
рането, а след това и прокарването на 
новия път.

За да се преодолее десетилетната нът- 
но-транспортна изолация на Боснлеград- 
ския край от градовете на Сърбия, Поли
тическото бюро на ОК на КПС в Босиле
град на 2 февруари 1952 година взело ре
шение да се прокара нът от Божица през 
Власина и да се свърже с пътя за Сур- 
дулица. Единственият дотогавашен път 
през Бесна кобила не е бил достатъчен, 
защото поради снежни пресни половин 
година е бил непреходнм.

Безсъмненно ставал въпрос за съдбо
вно решение за Босилеградско, което да 
получи постоянна жизнено-важна пътна 
връзка с вътрешността на страната. В 
приемането на решението участвали: 
Бранимир Чнрич, полнтсскретар, Владо 
Мнтов, органнзационнен секретар на Ок
олийския партиен комитет, и членовете 
на Политическото бюро: Раде Чнрич, па
ртиен инструктор. Божа Стоянов, пред
седател на Околийския народен съвет, 
Славчо Сотиров, заместник-председател 
на Околийския народен съвет, Павел Ве
линов, председател На Общинския съвет 
в Босилеград, Димитър Призренов, пред
седател на Общинския съвет в Клисура, 
Милутин Ристич, началник на Службата 
на вътрешните работи, и Владо Радич, 
шеф на Отдела на Държавната енгурно-

РЕШИТЕЛНО СРЕЩУ ИЗОЛАЦИЯТА: Членовете на Околийския комитет на КПС в 
Босилеград през 1952 г.

други машини. Строго песгехме и взрива Автотранспортно предприятие, с което 
- разказва днес Костов за това бурно и били положени основите на организира- 
трудно време. ното превозване на пътници. В началото

В изграждането почти всичко ставало това се осъществявало с два товарни ка- 
ръчно: с кирки, лопати, колички. Само за миона, оборудвани с дървени скамейки 
взривяването на стените са ползвани ко- и покрити с платнище. И то от Босиле- 
мпресори... А в първите редици на строи- гРаД Д° Владичин хан и от Босилеград до 
телите са били младите. Вранска баня през Бесна кобила. Най-

_ напред с един тур на три дни, а сетне и- Това беше време на голям ентуси- - тя_ 1 . . ; ежедневно по един път. И въпреки че
азъм и на доборовлен труд. Младите се I' 1 ' пътуването в една посока продължавало
състезаваха кой ще даде повече трудодни ' г1 - не по-малко от пет часа, хората от Ьо-
в изграждането на нашия край и държа- - о Vг г * силеградския край, Власина и Клисуравата - спомня си за това далечно време_ _ _ „ 1 вече не отивали пешком до първите же-Пенко Найденов,тогавашен председател_ ‘ лезопътни гари.на Околийския комитет на Народната
младеж. Днес пътят през Власина е магистра-

„ лен. Преди 25 години бе направена корек-През есента на 1953 година пътят през „ция на трасето му: вместо през Перина Власина бил готов. Построен с чакълова _ _™ „ барака, бе прокарано ново трасе от Ста-настилка. Така Босилеград окончателно „ т-тг рагран!ща край Власннското езеро. Пъ-получил изход към света. *_ . ,тят ое асфалтиран през 1979 година.
Хроникьорите записали, че по това 

време в Босилеград било сформирано

ст.

В протокола от заседанието, който се 
съхранява в Историческия архив във 
Враня, между другото е записано:

”Взетото решение е съгласувано с 
предприятието "Хидроградня" да се тра
сира нов път от Божица до "Шесто гра- 
дилнште” (Перина барака). За всички ак
тивности във връзка с изграждането на 
пътя се задължава Божа Стоянов, член 
на Политическото бюро. Той има зада
чата с отговорните в "Хндроградня” пр
едварително да изясни и уточни въпро
сите във връзка с предложеното от нас 
трасе, което да бъде и по-кратко и по- 
качествено. Поемаме задължението да 
осигурим работна ръка на доброволен 
принцип и волски коли за прекарване на

Това трудно, но препълнено с ентуси
азъм време е залегнало в спомените на 
строителния техник Кирил Костов от То
пли дол, понастоящем пенсионер в Бел
град.

- Получих задачата да проектирам 
трасето, като за целта избера най-изгод
ния вариант, и сетне да контролирам из
граждането на шосето. Предприятието 
"Хндроградня” от Белград не разпола
гаше с пътно-строителна механизация - 
липсваха булдозери, товарни камиони и Вене ВЕЛИНОВ

Вместо увертюра: Читателите каншорисши Пока
заха неочаквано любопитство за жълъдите. Питаха: 
За кафе, узнахме, са По-добри дъбовите жълъди, а за 
ядене? (Буковите, не горчат!). Дали се затлъстява от 
Пиене на жълъдово кафе? (...???...). Предлагам в Босиле
град да се Построи цех за Преработка на жълъди! 
(...???...). Как се съхраняваш жп>лъдите? (Дъбовите се 
йросутват и слагаш в кошове в Проветриви и сухи 
хранилища; буковите, след йросушване и слагаме в чу
вали и сандъии, се складираш до една година). В магаз
ините недостига олио - мога ли от лтглъди в домашни 
условия да Получа олио? (Маслото ош букови хсълъди 
може да се изПолзва в кулинарството само ако е сшу-

има наши учени - за туристи и да не говорим -които ни 
хабер си нямат каква знаменитост расте на Власина и 
какво чудно житие има.

Според последното описание на Златия, с което раз
полагаме, направено през 1977 г., от нея бил останал 
дънер, дебел около 1 м, на височина 1,5 м с около 20 
клона, окичени със златисти листа.

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН 
ВИ ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (37)

ЕДНА
БОТАНИЧЕСКА

НЕПРАВДА...
Техноложките, помоложките и органолептическите 

свойства на жълъдите от Златия не са проучвани.
Вместо заключение да цитираме думите на известния 

белградски ботаник Б. Йованович за Златица (1978): 
"Със своя изглед, със своята старост и димензии, жъл
тата бука е същинско украшение на мястото, където 
вирее. Ако Линей казал, дървото е цяла градина, пос
троена към веочнннте, а Достоевски, че човек не може

през 1890 г. Две години по-късно - през 1892 г. - ест- 
дено иресувано; при тойлинна обработка изгубва хуба- ествоизнитателят Любомир Давндович, преподавател 
вия_ акУс и ивяш; ако имаше По-мощна Преса вкъщи, във В райската гимназия, публикува за нея популярна 
въиросъш е решен). За какво служат дъбовите шика- статия. Той твърди, че Златица е оболяло дърво, а не 
лки (шишарки, дудлени)? (И ше съдържаш дъбилни раритет. Последвалите изследвания и наблюдения все бъде нещастен, когато съзре дърво - то казаното 
вещества, но 3-5 Пъти По-малко ош кората; По-рано са пак показаха, че тя не е болник, а генетнчески мутант осо®ено се отнася към стъблото, несреавняемо с ни- 
били употребявани за боядисване). На около 300-годишна възраст. (Като куриоз да споме- какво ДРУго в Европа - именно със Златия!

"Злато, Златар, му а*/ ми се киПи)а"... А сега да из- нем, че Люба Давндович по-късно напуснал педагоги- 
пъашш обещанието, дадено на Тота от Бучи де а.

Да Ти кажа: Ако някога бъде устроено надпревар- бската радикална партия!) 
ване за най-хубавата бука в света, победител несъмнено

Тошо, ако отиваш да събираш жълъди или за дърва 
ята и ботаниката, отдал се на политика и основал Сръ- в Дебело Бучне, погледни насам-натам, може би някоя

бука от твоя край също има златани листа!?
Протоколист: С. К.Зл атол нетната бука в науката носи названието Ра^из 

ще бъде Баба Златия-жълтолистната бука от Величева 5пУаЦка Б. г1аба. $р 15, 1891 г. Не е отгатнато как през 
махала на селището Власина Рид под Чемерник. На
мира се на 1320 м н. в., отностно на 100 м по-високо от 
водите на Власннското езеро. От шосето Промая - Цър- 
на трава е отдалечено не повече от 500 м. Мястото, 
където се намира Златия, народът нарича ”Жута бу
ква”. Златия е единственият екземпляр бука в света със

П. С. Поговорки:1891 г. вейки от Златия били пренесени в разсадника на 
немския лесовъд и хортикултурист Шпет в Берлин. Той 
ги сполучливо накалемил върху подлога от обикновена 
бука и създал ново декоративно дърво с прекрасни жъл- 
тозлатисти листа, което нарекъл "златна”. Новата фор
ма, с която започнали да се пъчат германците, бързо 
станала популярна в целия свят. Никой не знаел, че 
името Златия потича от родната й Власина. Дори и днес

- Кукавшш куки за зелена бука, а ние сме на мъка 
за Златина бука!

- Една бука (Злата) за наука (Понеже други се 
”курназяш” с чужда знаменитост - със Златина!)!

с. К.
(В следващия брой: 

Асортиментът на мливото на дядо Ивко)

жълтозлатисти листа и собствено име!
Хората за пръв път обърнали внимание на Златия

<Б> 23 ОКТОМВРИ 1998 г.



СПОРТ ® СПОРТ В ПЕРИОДА ОТ 28 ДЕКЕМВРИ ДО 19 ЯНУАРИ

ЗЛАТИБОРСКИЯТ 

БАСКЕТБОЛЕН 

КЪМПИНГ ЩЕ СЕ 

” ПРЕСЕЛИ” ВЪВ 

ВАРНА

СЪРБСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ

”ЧЕЛИК”:
” РАДНИЧКИ” 2:2

В дванадесетия кръг на първенството в Ср
ъбската футболна дивизия "Челик” от Бело 
поле - Сурдулица на свой терен игра наравно с 
Раднички от Пирот - 2:2, полувреме 1:0. Ре-

ЮЖНОМОРАВСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ

ВТОРА ПОБЕДА НА 
”АЛАКИНЦЕ”

” Алакинце” : ” Манойловац” 3:2 (2:1)
Футболистите на "Алакинце” от Алакин

це извоюваха втората си победа в настоящото 
футболно първенство в Южноморавската фу
тболна дивизия. В единадесетия кръг те побе
диха футболистите на "Манойловац” с 3:2, по
лувреме 2:1. Гостите два пъти успяваха да из
равнят резултата, но в края на срещата ала- 
кинчани за трети път улучиха вратата на гос
туващия отбор и постигнаха твърде важна по
беда.

зултатът е реален и отговаря и на единия, 
другия отбор. Домашните футболисти се пред- 

по-добра игра през първото, 
тите през второто полувреме.

Играта на футболистите на "Челик” през 
първото полувреме ни дава основание да се 
надяваме, че до края на есенния полусезон ще 

добрим позициията си във временното кла
сиране , подчерта след мача с "Раднички" тре
ньорът на белополските футболисти Петър 
Стефанович.

следващия кръг отборът на "Челик" гос
тува на "Свърлиг" в Свърлиг.

и на

• През изтеклото лято в най-стария баскетболен къмпинг в Сър
бия пребиваваха 1122 деца и 121 треньори

Международният баскетболен къмпинг "Златибор” и тази 
година прие голям брой млади играчи, които тук, подпомогнати 
от многобройни треньори, откриваха тайните на баскетбол
ната игра. Най-старият и най-известен баскеболен къмпинг в 
Сърбия работи вече 22 години, а организира го Дружеството за 
спорт и рекреация "Юниор”. В периода от 1 юли до 30 август в 
къмпинга на Златибор бяха организирани шест десетдневни 
смени е участието на общо 1122 деца и 121 треньори.

Както и през изтеклите години, и това лято в Златиборския 
къмпинг беше реализирана програма, съставена от Алексан
дър Николич, един от най-авторитетните европейски специал
исти в историята на баскетбола.

Тази година къмпингът ще работи и през зимата, но не на 
Златибор, а във Варна. Подпомогнат от спонсорите си ”Тигър” 
от Пирот и "Бамби” от Пожаревац, "Юниор” осигури отлични 
условия за работа в къмпинга си във всеизвестното българско 
летовище в периода от 28 декември т. г. до 19 януари 1999 
година. В непосредствена близост до Черно море талантливите 
за баскетбола деца ще ползват хотел (висока Б-категория) за 
квартируване и четири зали, басейн, атлетически писти и бас
кетболни, футболни и тениски игрища.

ставиха с а гос-

по м. я.

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИ
ЗИЯ ВРАНЯ

Още три точки без борба

в
М. Я.

В петия кръг на първенството в Междуоб- 
щинската футболна дивизия Враня "Младост” 
от Босилеград трябваше да играе с "Трешньев- 
ка" от Лопардинци, но гостите не дойдоха, така 
че срещата ще бъде регистрирана със служебния 
резултат 3:0 в полза на босилеградския отбор.

” РАДАН” : ” РАДНИК”
2:1

Въпреки че подготвяха изненада за домакини
те сп, футболистите на "Радник" от Сурдулица 
загубиха от "Радан". Още от началото на мача 
отборът-домакин се организира добре и вече към 
средата на първото полувреме отрки резултата. 
След този гол играта стана още по-бърза и по- 
привлекателна за любителите на футбола. До 
края на първото полувреме и единият, и другият 
отбор отбелязаха по един гол и с този резултат 
завърши мачът.

Отборът на ” Радник” игра в следния състав: 
Митич, Ранджелович, Маравич, Иванович, П. 
Иванович, С. Петрович, Станкович, Йоцич, Ра- 
дованович, Манатарков и Петров.

В следващия кръг "Радник” ще бъде домакин 
на отбора на "Пуста река" от Бойник.

м. я.

ФУТБОЛ
НОВИНА ОТ "ТЕЛЕКОМ" В ДИМИТРОВГРАД

ТЕЖКА ЗАГУБА 

ВЪВ ФИНИША
ИЗВЪРШВАТ НОМЕРАЦИЯ НА 

ПОСТОВЕТЕ
"Морава”-ФК ”Желюша” 4:1(2:1)

Пред около 300 зрители на стадиона на 
"Морава" в Житковац край Алексинац желю- 
шани загубиха с 1:4 мача от десетия кръг на 
състезанията в Нишката футболна зана. По
вече от един час резултатът бе 2:1 за "Мо
рава”, а Младенов имаше шанс да изравни, но 
стана вече редовна практика в играта на жел- 
юшани да получават голове през последните 
пет минути, което се случи и този път. В след
ващия кръг "Желюша" се среща с отбора на 
"Лужница".

”Желюша”: Йовичич 6, И. Стоицсв 7, Сте
фанов 6, Петров 5, С. Стоицсв 6, Голубов 6, 
Рангелов 6, Георгиев 6, Николов 7, Нацков 6, 
Миладинов 5. Голмайстор за "Желюша” беше 
Николов, който получи и жълт картон. 

МЛАДШИ КАТЕГОРИИ 
В отсрочената среща от петия кръг в Ди- 

митовград кадетите на "Балкански" и "Луж
ница" играха наравно 5:5 в интересна и добра 
игра.

Клонът на "Телеком" в Димитровград понастоящем извър
шва комплектна номерация на телефонните постове на терито
рията на града и крайградските селища. На съществуващите 5 
цифри отпред се прибавя цифрата 3. В село Желюша, по-конк
ретно в онази част на селото, разположена над магистралното 
шосе, номерите на телефоните ще бъдат променени изцяло, но 
и те ще имат 6 цифри. Там поради технически причини не е 
възможно на вече съществуващите 5 цифри да се прибави ци
фрата 3. Работите по номерацията на телефонните постове би 
трябвало да приключат за 15-тина дни, но в крайна сметка това 
зависи от климатичните условия.

'Телеком" в Димитровград досега е разпределил над 80 нови 
телефонни постове. Поради номерацията на съществуващите 
постове, разпределянето на новите постове временно е спряно.

Б. Д.

м. я.

ФУТБОЛ: X КРЪГ НА НФЗ

ИГРА ЗА ФУТБОЛ
НИТЕ "ЧРЕВОУГОД

НИЦИ”
Пред около 500 свои фенове футболистите на 

"Балкански" миналата събота победиха колегите 
си от отбора на "Ястребац ’ с 2 :1 (1 : 0). Футбол
ният сблъсък между двата отбора, които през 
миналата година се състезаваха в Сръбска ди
визия, се характеризираше с качествена, бърза и 
сърцата игра, която напълно задоволи любите
лите на футбола в спортния център "Парк”. Ди
митровград чаните поведоха в 43-та минута. Пе- 
рица Георгиев се добра до топката на около 20- 
тина метра от вратата на гостите, тръгна стре
мително към гостуващия вратар и със силен удар 
по земята улучи мрежата зад гърба му.

През второто полувреме домакините продъл
жиха жестоко да атакуват вратата на "Ястребац”. 
В 56 минута един от играчите на гостуващия тим 
докосна топката с ръка и съдията съвсем оправ
дано отсъди дузпа за "Балкански”. Сигурен екзе- 
кутор бе Крумов -2:0. Доволни от постигнатото 
голово преимущество, домакините се отгеглиха 
на своята половина на терена и допуснаха на гос
тите да намалят резултата в 77 минута с гол на 
Илич. Оказа се, че това бе и крайният резултат на 
мача.

ФК ”Балкански”: Миялкович 7, Исич 7, М. 
Стоянов 8, П. Костов 8 (Димитров -), Крумов 8, 
Митов 9 (Иванов -), Стратиев - (Васов 8), Поров 
8, С. Стоянов 8, П. Георгиев 8, Д. Костов 7.

д>

Директорът на
конфекция "Свобода" търси комфортно и мебели

рано жилище. За контакти звънете на тел. 361- 
299.

Д.с.
р

ЖИВ, А "МЪРТЪВ”!ШАХМАТ

На будката на Рангел Минев в Босилеград няколко дни не 
пристигаше ежедневникът "Вечернье новости". Негодуваха 
читатели, а Минев смятал, че вестниците изчезват някъде по 
пътя, на попътни спирки, както това от време на време се 
случвало и досега.

Причината обаче била съвсем друга. Някой зъл босиле- 
градчаиин, който искал да нанесе щета и на вестника, и на 
продавача, се обадил по телефона, представяйки се като син на 
Минев, и осведомил продажната мрежа на "Новости" да не 
праща вече вестници, понеже "татко почина и няма кой да ги 
продава”.

Старият Минев разбрал за "смъртта си” когато се оплакал 
на отговорните в продажната мрежа на "Новости”, че не му 
пристигат вестниците.

ПОБЕДЕН МНОГО 
ПО-СЛАБ ОТБОР

В рамките на V кръг н първенството на шах- 
дивизия на Нишки регион шахматис- 
"Цариброд” победиха в Димитровград 

отбора на "Чумурлия” със 7,5 : 0:5. Гостите до- 
пътуваха в Димитровград само с четирима игра
чи, така че веднага останаха без четири точки. 
Иван Стоименов ремизира със своя съперник на 
първата дъска, докато Игич, Л. Алексови и Ва
сил Стоименов регистрираха победи.

матнята 
тите на

в. Е.Я с. Iд- с.

ИН МЕМОРИАМ 
ГЕОРГИ СТАНУЯОВ-ТАСА 

(1938 -1991)

СПОРТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА 
ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО "СОКОЛ"

По случай Международния ден на пешеход- 
"Сокол” отсоколскто дружество

миналата събота организира т.н.
ците,
Димитровград 
"пешеходен тур” с дължина 7 километри за 
учениците от основното училище Моиш 
Пияде". Дружеството "Сокол” за първи път ор
ганизира тази манифестации в нашия град и то 
под девиза: "Пешком до здравето”.

Покровител па манифестацията в 
Югославия бе организацията "Спорт за всички".

Б. Димитров

Драги Тасо,
Времето минава мноФ бързо, но то никога 

няма да заличи свидните ми спомени за теб. 
Може ои ще позабравя нашата бурна младост, 
но твоята човеч!юст, искреност, обич и другар
ство вечно ще живеят в сърцето ми!
Врочно скръб и по тоб сомойстно Гоцопи! Гоорги, 

Гордана и Мая

” ПЕШКОМ ДО 

ЗДРАВЕТО”

о23 ОКТОМВРИ 1998 Г.



сатиРа * забава

СВИРДЖИЯТА
Среча ме онядън бая Васил и ока одалегс ".Манчо, 

Манчоо, стани да ти нещо кажем!"
- Чуйеш ли Манчо - поче бая Васил издалек - чуйеш 

ли кво орате по телевизиюту а и десниците писую дека
свирджия оче да ни бомбардируйе.

- Що се бре бая Василе утепуйеш ко мач е од дирек, 
одека надека свирджия може да ни бомбардируйе. 
Кикъв йе тия свирджия и одека йе?

- Това йе, Манчо, човек иебанджия, из другу държаву 
йе ама толко убаво свирил та решили да га изберу за 
нреседника на тую държаву. Избрали га па 
свири тека они играю.

- Па нека си свири човек кой му варди, 
бомбардируваньето нема връзку.

- Ама и я кажем нека свири, нека дува колко оче 
тамо при ньи. Ама он оче Манчо да дойде със оркье- 
старат при нас на Космет, тука оче да надуйе свиркьете. 
Е, ама нашите му не даваю. Рекли му: "Немой да 
доодиш, нийе не умейемо да играмо на твойу свирку, 
а и вашата ора не знайемо да играйемо." А он син- 
дракат се наядосал па одбрусил на наще: "Море има да 
друсате ко ви я свирим или че ви бомбардируйем!"

- Ти кажеш бая Василе да он свири у сексафон а с 
тую свирку не може да се бомбардируйе. Да йе ту- 
панджия па ако не можеш да згодиш койе ти оро тупа, 
че заповърти с тупанаркуру да те бомбардируйе по 
главу. Или ако си ти играйеш нашинскьи а он ти тупа 
йебанджийскьи, може да се наядоше да ти набийе 
тупанат наглаву па ти и това дойде ко бомбардируванье. 
Ама ако он завърти па те млатне поглаву със секса- 
фонат, а глава твърда, има тия сексафон да му се 
распърщи та чарковете нема да може да си събере.

- Море Манчо ти се заносиш ко задньигца кола и све 
га на клендзу обърчаш. А чуйеш ли кво се йош орати? 
Од кига га турили за преселника немал време за свирку 
па се манул да свири. Ама да му не заръджавейе 
сексафонат, он привъртел некикво девойчище и на 
ньега давал да му дува у свиркуту.

- Па ако бре бая Василе, нека дува!
- Ама и я кажем ако, ама оно се наалило па почело 

млого често да му дува. Дувало, дувало додека йедън дън 
га не обельосали дека си не гледа работуту ко требе а 
и дека йе упропастил креветат на некойега си Линк- 
олна - излетели му ведерите. Почели да га вирче, манули 
другье работе па си само орате за ньега и за девойчето 
и за ньинуту свирку. Работата стигла дотам да почели 
да му кройе кьулавку ко да га нагоре од преседниклъкат. 
Арно ама и он не пада на гърбину, од стару козу яре 
бил. Смислил синдракат па се удзрел у нас ко Марта у 
гърчаво теле - да ни бомбардируйе па да ни бом
бардируйе. Оче бре с тую бомбардировку да замлати 
народ да престану да га вирче за девойчето и за сви- 
реньето.

- Леле байе Василе, па ти ко кажеш нийе съглам смо 
залетели од тогова свирджию. Голем зор си имамо.

- Имамо Манчо, ама кока зорат поумину. Од млого 
свиренье девойчето му исабило писат на сексафонат па 
са и да оче не може више да ни свирка.

некикъв

ко им он

това със

Моля, без докачениеВ ЗДРАВО 
ТЯЛО - 
ЗДРАВ 
ХУМОР

ботещ и "Дистрибуцията”, кой
то гласно коментирал оплаква
нето на митничаря със следнитеБагословия
думи:

Излизайки от едно кафе
не, известният днмитровгра- цпя! 
дски аптекар Георги Иванов

-Е, токът не се донася отТур-

Ева:
-Адаме, защо се прибираш 

толкова късно? Я се обърни да 
ти преброя ребрата.

ДИЕТАпоръча на сервитьорите:
Дай боже, занапред по-чее- Един известен димитровгра- 

то да се виждаме в кафенето, дски лекар предписал на свой пр
иятел, професор в пенсия, диета 
за ослабване: по едно твърдо ва
рено яйце на ден. След известно 
време лекарят срещнал прияте
ля си и забелязал, че е още по-де-

© отколкото в аптеката.
Жена легнала с любовника 

си, а мъжът й се връща вкъщи. 
Тя бързо скрила любовника си в 
хладилника. Мъжът влиза в кух
нята, отваря хладилника и ...

- Ти кои си? - пита той.
- Васил.
- И какво правиш тук?
- Ям салам.
Отишъл мъжът на работа и 

разказва на приятелите си какво 
се е случило.

- Глупак! - смеят се те - Та 
това е бил любовникът на жена

❖
Под влиянието на бомбар- 

дировъчната психоза "вкус
ът” на димитровградчаните бел.

-Абе докторе, за да стане по- 
Те вече не коментират бързо работата, аз ядох по три 

яйца на ден!

претърпя значителни измен
ения.
кой има по-хубава къща, а 
кой има къща с по-сигурно 
мазе.

КЕЛНЕРСКА
Б. Димитров Трима приятели седят в Гац- 

иното и чакат рейса от София. 
Любезният сервитьор упорито 
ги кани да изпият нещо и те по
ръчват по едно кафе. Сервитьо
рът приема поръчката им и след

КОМЕНТАР
ти.

Пред касапницата в Димит
ровград един димитровградчан-

Бяга мъжът у дома и пак от
варя хладилника. А там друг 
мъж. ин попитал своя приятел митни

чар: минута отново се връща:
-Добре, кафе, ама докато ча-

- Как се казваш?
- Момчил.
- Слушай, Момчиле, предай 

на Васил, че ако го видя тук още 
веднъж - ще го убия!

-Къде си, какво правиш?
-Остави ме, одраха ме в ”Дис- кате кафето, какво ще изпиете? 

трибуцията”.
Тук случайно бил и един ра- А. Т.

с^Аевн
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