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ПЪРВАТА КОЛОНКА • ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СЪРБИЯ ПРИЕ АМЕРИКАНСКИЯ 
ПРАТЕНИК ЗА СРЮ

”ПРИСЪДА” ЧАС ПО-СКОРО ДА ЗАПОЧНЕ 

ДИАЛОГЪТ ЗА КОСМЕТ
Днес е 6 ноември - Ден на 

журналистите в Сърбия. Нови- 
нарите в нашата република от
белязват днес своя празник с 
горчилка, защото ги няма сред 
тях колегите от агенция ТАН- 
ЮГ Небойша Радошевич и Вл
адимир Добричич. Повечедне- 
вната неизвестност за тяхната 
съдба бе прекратена със съо
бщението на нелегалната т. 
нар. ОВК, че журналистите Ра
дошевич и Добричич са осъ
дени на по 60 дни затвор за 
нарушаване на някакви си не
йни закони.

Милан Мнлутнновнч и Крнстофер Хил оцениха, че всички про
блеми в Косово и Метохня могат да бъдат решени с политически 
средства и в съзвучие с международните стандарти и правните 
системи на Сърбия и СРЮ Президентът Милутинович разговаря с посланика Хил

Президентът на Република Сърбия Милан Милутинович ския пратеник Ричард Холбрук и 11-те принципи за политическ- 
прие в понеделник специалния пратеник на САЩ за СР Юго- ото решение, които бяха подкрепени от правителството на ре- 
славия и американски посланик в Македония Кристофър Хил. публика Сърбия на 13 октомври 1998 година.
Събеседниците оцениха, че всички проблее в Косово и Мето- 
хия могат да бъдат решени с политически средства, чрез диалог, 
при пълно уважаване на принципа за равноправие на всички лога между държавната делегация и представителите на по- 
граждани и национални общности в покрайнината, на общо- литическите партии на косметските албанци представлява един 
приетите международни стандарти и на правните системи на от най-важните приоритети и въпроси от интерес на всички 
Република Сърбия и СР Югославия. Основа за това са дого- граждани на Сърбия и СР Югославия, се казва в официалното 
ворът на президента на СРЮ Слободан Милошевич с американ- съобщение.

Съвместно е оценено, че спешното възобновяване на диа-
Каквс показва тази "при

съда"?
Албанските терористи и 

техните опекуни, разбира се, 
желаят с това да представят 
някаква си собствена право- 
съдна система, опитват се да 
създадат паралелна власт на 
част от територията на Сърбия 
и Югославия. Албанските те
рористи, които със злодеяни
ята си показаха, че не призна
ват никакви закони, никакъв 
ред и ничия държава, освен 
законът на терора, насилието, 
хайдуклъка и хаоса, защото, в 
областите, които, макар и вре
менно, бяха под техен контрол, 
бяха разкрити лобни места, кр- 
ематориуми и концлагери, не 
само за сърби, но и за техни 
сънародници, които не споде
лят техните замисли и идеи, 
сега се представят като няка
кви си правозащитници.

Няма да е изненада, док- 
олкото в близките дни, квази- 
съдилищата на албанските се
паратисти и техната "маша" - 
терористите, не започнат да 
съобщават и "смъртните си пр
исъди" срещу старците, жени
те и децата, изгоряни в крема- 
ториума в с. Клечка, или срещу 
масакрираните по най-свиреп 
начин цивили край езерото и 
канала в Глоджане.

Тази, последна в пореди
цата провокации и дързости, 
след подписването на спора
зумението Милошевич -Холбр
ук, красноречиво показва кой 
е истинският виновник за тра
гичните събития в Косово и Ме- 
тохия и кой наистина не желае 
мирно решаване на конфлик-

В НОВИ САД ОТКРИТИ МЕЖДУНАРОДНИ МАНИФЕСТАЦИИ НА ЕЛЕКТРОНИКАТА И МЕДИЦИНАТА

ПРАВИТЕЛСТВОТО В СЪРБИЯ ЩЕ ОБЕЗПЕЧИ 

УСЛОВИЯ ЗА ПО-ДОБРО СТОПАНИСВАНЕ
^Въпреки бройните трудности, международния натиск и изнудването, Сърбия не е спряла: в Сърбия се строи, работи и напредва за 
благоденствието на свички, които живеят в нея, без мапорпзация и национално тссногърдие, каза вицепремиерът Мнлован Бойнч на 
откриването на манифестациите *Мирът е предпоставка за икономическото ни възстановяване

всстиции в родното стопанст- манифестации, а и мно- 
во, възстановяването на тър- жсството други, в другите сто- 
говскитс облекчения за наша- лански отрасли и в нзвенсто- 
та икономика, включването в ланската сфера, науката, спо- 
Мсждународния валутен фонд ртът и др. са гаранцията за то- 
п регулиране отношениата ни ва, че възстановяването на на- 
с международните финансови шето общество и стопанство

ще бъде бързо и успешно. Тру- 
Уверсии сме, че утрешното дът е нашето най-добро реше- 

време е ваше време, каза ви- ние и сигурен път, по който не- 
цсирсмнерът Бойич, обръща- пременно ще успеем, заяви ви- 
йки се към стопанските дейци ценремнерът Бойнч на открн- 
н добави, че това ще бъде вре- валето на манифестациите на 
мето за реализация на целите Новосадския панаир.

- Мисля, че Правителство
то в Сърбия ще съумее да съз
даде благоприятни условия за 
по-добро стопанисване през 
следващата година. Ние ще на
правим всичко възможно Юго
славия да се интегрира в меж
дународните процеси и да съз- 
дадем предпоставки и конкре
тни мероприятия за насърча
ване па стопанското ни разви
тие, за да можем по-скоро да 
догоним света, - каза подпред
седателя на Правителството 
на Сърбия Мнлован Бойич на 
пресконференцняята, след ка
то разгледа международните 
панаири па електрониката и 
медицината в Пови Сад.

В Нови Сад във вторник бя
ха открити седмият пореден 
международен панаир на елек
трониката, 
ите и информатиката под наз
вание "Електроника” и сед- 
мия международен панаир на 
медицината и ветсринарството 
под название "Промедика” . В 
тях участват повече с/г 200 из
ложители от нашата страна и 
с/г 15 страни в света, включи
телно и тези с най-развита тех
нология, каквито са Япония, 
САЩ, Германия, Франция и

чки войни приключват с кар
навали в траур и с компроми
сни мирни споразумения. Как- 
то ни учи историята, предател
ството не застарява. То не се 
прощава никога и е чуждо на 
битието на нашия народ. От са
мото начало ние бяхме за мир, 
знаехме, че мир ът е предпоста
вка за икономическото ни въз-

телскомуникаци-

институцин.

Следователно,становяванс.
Сърбия не е за конфронтация, 
а за интеграция. Винаги е има
ла какво да предложи на света,

на икономическата политика, 
чрез поддържането на относи
телно стабилни цени и курса на 
динара, повишаване на жизне
ния стандарт на нашите граж
дани, постоянно повишаване 
на производството и износа, 
намаляване на общественото 
потребление чрез свеждане на 
”сивага икономика” в легални

а и свстът намира свои интер
еси в Сърбия.

Поради това ние сме увер
ени, че мирното решение на се
гашната криза ще създаде пре
дпоставки за реализация на ик
ономическите реформи в пре
дстоящия период, които ще се 
базират на реиптеграцията па 
Югославия в световните ик-

други.
-Въпреки бройните труд

ности, невижданите досега ме
ждународни изнудвания и на
тискът, Сърбия ис застана: в 
Сърбия се строи, работи и на
предва, без майоризация и на
ционално тссногърдие. Не се 
съгласихме да дирижират е 
нас. Не сме искали война, не 
приехме предателството. Вси-

рамки, ио-ускореиа реализа
ция па структурните реформи 
п приватизацията, чрез стиму
лиране па чуждестранните ка
питаловложения п интензифи
циране па инвестициите. За 
тая цел Сърбия и Югославия 
имат и хора п ресурси, знаят 
как да постигнат това и вярват 
в себе си. 11с само днешните

опомичсски и политически 
процеси, на международни мита.

Затова е крайно време, ме
ждународната общност да се 
замисли дълбоко над този др- 
ъзък цинизъм и да предприеме 
конкретни мерки срещу постъ
пките на онези, за които под
писа, че поема пълна отговор
ност. И то, докато не стане 
късно. Защото, Сърбия и Юго
славия, никога и в никакъв 
случай, не искат и не могат да 
толерират чужди закони на св
оя територия. Особено не зак
оните на терора и злодеяни- 
ата.

Републиканският министър на здраоеоПазоанешо, д-р 
Лейосана Миличеиич Подчерта, че тазгодишният Па
наир ни медицината и оешеринарешношо ч Попа Сад 
Показна, че родните Проиаодишели а тази област си 
усПнли да Произведат много неща, които се тшенхи ош 
чужбина, и че ”листата ни Потребностите на здра
вното дело о Сърбин, коишо можем салш да си Прои
звеждаме е осе По-дълги". СПоред нейните думи^ шопа

възможности за Д&1МСНЕМ
■ 0ЕТЕКО2ЕМП & К02МЕПКА

"открива попи Простори и 
здравните служби, с което ще можем ди~ наваксаме 

което в нашата медааааа беше Пропуснато
па из-

онова, _ _ _
През Последните десетина година, в резултат 
вестна те обстоятелстваВ.Богове



РЕЗОЛЮЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СЛАВЯНСКИ КОМИТЕТ НОВИНИ от БЪЛГАРИЯ ]
БЕЗ ЮГОСЛАВИЯ 

НЯМА БАЛКАНСКА 

СИГУРНОСТ

ПОДКРЕПА ЗА СРЪБСКИЯ НАРОД
Славянският комитет, съставен от нредстапнтелп па 10 н|)апослпшп1 страни, осъди агресивните намерения 

НАТО, насочени към Югославия във врътна със ситуацията в Косово и Мотохиина
националистически имано "заплашва само югосла- 

номагачи от нското правителство, докато п
На своето заседание, кое то банските 

се проведе на 30 н 31 октомври в кръгове и техни те 
Прага, Международният сланян- чужбина. При това те не са има- същото време терористичните 
ски комитет призова всички ела- ли предвид, че косметскитс ал- акции на т. нар. ДОК остават не- 
вянски народи, както и остана- банци, както и другите национ- забелязани и без предупрежде- 
лнте миролюбиви народи в света млин малцинства в Югославия пие . За това, се изтиква в ре
да окажат подкрепа на СР Юго- могат да се възнолзаатот всички золюцията, "пие отричаме иоли- 
славня и на нейния стремеж да права, гарантирани чрез Конст- тикатн на КАТО, оценявайки я 
запази своята цялост и суверени- нтуцията на СРЮ, а пивото на като продължение па антиеръ-

техиии жизнен стандарт е много бската поли тика, поради която и

Директорът на българския Център за стратегически проучва- 
генерал-лейтенантът от запаса Стоян Андреев заяви, че "без 

Югославия и Русия не може да се изгради пито балканската, нито 
европейската система за безопасността .

В интервюто си за в-к "Дума" генерал Андреев предупреди 
Запада и великите сили, че "обстановката на Балканите не може да 
сс стабилизира без Югославия и всички нейни народи".

След споразумението Милошович-Холбрук за мирно полити
ческо решение на космотския конфликт Югославия трябва непре
менно да се включи в европейските интеграционни процеси", по
сочи Андреев.

Директорът на Националния цснгьр за стратегически проу
чвания в България смята, че " заради опитите Русия да сс изолира 
от Балканите може да избухне сериозна криза и в световната сис
тема за сигурност".

На въпроса дали с даването коридори на самолетите 
българското правителство е реагирало неадекватно относно кос- 

крита, генерал Андреев отговори: "Нашето държавно 
ръководство не само че беше изненадано, но до 
парализирано, когато 11А10 поиска от България въздушни кори
дори за своите самолети при случай на нападение срещу Косово .

По думите на Андреев, ръководството на страната 
сериозни мъки. ”От една страна, то не искало да пропусне шанса да 
прояви лоялността си кз,м НАТО, а, от друга страна, се уплашило 
от силните негативни реакции на българския народ, казал Андреев 
и добавил, че "НАТО получил съгласието на правителството да 
използва българското въздушно пространство при евентуални бо
мбардировки на Сърбия, противно на българската Конституция”.

(Тонюг)

ПИЯ

тст, както и да защити живота на 
своите граждани от терористи- по-високо и несравнимо с оня в до днес нс с разкрито нараарск-

Албанпя, сс констатира в резо- ото нападение на сараевския па- 
В резолюцията, приета в сто- люцнята. зар, което беше повод за бом-

лицата на Чешката република, "Напоследък пие сме свиде- бардирапото па невинни сърби”, 
се казва, че Славянският коми- тели па това, че се отрича ира- А виновниците, мюсюлмански-

вото на легитимното югославс- те терористи, за тази своя акция

те.

тст, включващ представители на 
10 православни страни, на своето ко ръководство и за това иризо- и до ден-днешен не са изправени 
заседание е осъдил агресивните папаме веднага да бъде ирекра- пред Хагския международен 
намерения на НАТО срещу тен терорът и« албанските сена- съд.
Югославия във връзка със енту- ратнетн, организирани в т. нар. 
ацнята в Косово и Метохия. В ОАК. която върши преспите- бира обективността и безприс- 
този документ се изтъква, че Ко- нии спрямо сърби, албанци и гра- трастиостта па НАТО към Юго- 
сово и Метохия представляват жданн от други национални мал- славни, когато в същото време 
люлка на сръбската нация, на цинства в покрайнината",се под- алиансът позволява на своя член 
нейната култура н държавност н чертана в резолюцията. Славян- Турция да избива кюрди, които 
че кризата в тази област с била скнит комитет изрази своето бе- се борят за своето оцеляване на 
изкуствено предизвикана от ал- знокойегво, че НАТО одностра- собствената си земя и които ня

мат дори часг от правата, които 
притежава албанското малцин
ство п Югославия. Защо НАТО 
не сс обяви против Турция?", ни
та Славянският комитет в резо
люцията си и изтъква, че НАТО 
"възнамерява да завърши раз
покъсването на Югославия".

Международният 
комитет, който през май т. г. от- 
беляза на конгрес в Прага 150- 
годишийката на Всеславянския 
конгрес, в тази резолюция изис
ква от правителствата на славян
ските държави в никакъв случай 
да нс участват в осъществява
нето на заплахите срещу Юго
славия. Всеки славянин ще зас
тане на страната на Югославия и 
при евентуален неин призив ви
наги ще окаже братска помнощ, 
подчертава сс в резолюцията.

на НАТО
Как тогава трябва да се раз-

метската
голяма степен и

е имало

ВАСИЛ ТУПУРКОВСКИ:

БЕЗ ВОЕННИ ДЕЙСТВИЯ ОТ 
МАКЕДОНСКА ТЕРИТОРИЯ ИЗЯВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ

БЪЛГАРИЯ - БАЛКАНСКА 
ШВЕЙЦАРИЯ

славянски
Лидерът на Демократичната алтернатива Васил Тупурковски 

заяви във вторник в Скопие, че новото коалиционно правителство 
няма да промени външнополнтнчекия курс на Македония.

В изявлението си за предаването на "Гласът на Америка" на 
сръбски език Тупурковски изтъкна, че външнополитическият курс 
на новото македонско правителство, което ще бъде формира! 
коалиционния му партньор Любчо Георгиевски, лидер на ВК 
ДПМНЕ. ще зависи и от това какво ще наследи новата власт от 
кабинета на досегашния премиер Бранко Цървенковски.

Тупурковски подчерта, че не би трябвало да се допуснат 
каквито и да било военни действия от територията на Македония 
срещу съседните й страни, включително и когато става дума за 
решаването на косметския проблем".

На състоялата се неотдавна Десета конференция на управля
ващия Съюз на демократичните сили (СДС) българският през
идент Петър Стоянов заяви пред 3300 делегати от страната и гости 
от чужбина, че след няколко години България ще има стандарт като 
Швейцария. Той изтъкна, че през изтеклите две години, разбира се. 
откогато е на власт СДС, "България смело закрачи 
ството на демокрацията, развива се според европейските критерии 
и завинаги скъса с комунистическите илюзии".
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("Политика") ('Политика-експрес')

НА 1 НОЕМВРИ В БЪЛГАРСКОТО ПОСОЛАТВО В БЕЛГРАД СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА С ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ ОТ БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО

БАЛКАНСКИТЕ НАРОДИ ДА ЖИВЕЯТ 

КАТО НАРОДИТЕ В ЕВРОПА
Благодаря ви много, че се отзовахте 

на моята Покана да се съберем за Пръв 
Път в нашето Посолство По случаи едни 
чисто бъг горски Празник - Деня на народ
ните будители. Надявам се, че тези срещи 
ще станат традиционни, ще имаме 
възможмкш на Първи ноември да се съби
раме с българската интелигенция в Сь- | 
роня и Югославия, а на Трети марш и на ; 
Св. Кирил и Методий заедно с нашите I 
сръбски Приятели, каза Посланик Трнфо- I 
нов.

По случай 1 ноември, Деня на народ
ните будители, в салоните на българск
ото посолство в Белград в неделя се про
веде среща с по-известни интелектуалци 
от българската народност в Югославия. 
На поканата на посланик Ивайло Три
фонов се отзоваха стотина наши съна
родници, предимно от Босилеград и Дим- 
нитровград, както и от вътрешността на 
страната. Поздравявайки гостите си, пос
ланик Трифонов най-напред ги запозна с 
историята на тоя празник:

- През двадесетте години на века бъл
гарското общество изпада в една голяма 
духовна криза в резултат на двете нацио
нални катастрофи - 1913 и 1918 година. 
Затова през 1922 година министърът на 
народното просвещение в правителство
то на Александър Стамболийски решава 
1 ноември, който по тогавашния църко
вен календар е Ден на свети Иван Рилски,

ед една почти полувековна пауза, преди 
две години, българското Народно събра
ние отново обявило този ден за официа
лен празник.

Спирайки се върху настоящето в Бъл
гария, посланик Трифонов каза, че девет 
години след драматичните събития

гария се стреми да преодолее тази ис
торическа обремененост, която имат бъ
лгаро-сръбските, а след 1918 година и бъ
лгаро-югославските отношения. Тази ис
торическа обремененост се е дължала до
голяма степен на нашето противопоста
вяне изключително заради Македония, и 
след като Република Македония вече е Шанс е българите в Сърбия, да работят 
самостоятелна държава на Балканите, 
няма причина България и Югославия и да се градят "на чисто", както се казва, 
по-конкретно България и Сърбия да не

БЪЛГАРИЯ ДНЕС
за.новите, бих казал, започващи отново

е нормална, демократична, европейска 
парламентарна държава, с утвърдена де
мократична изборна система и закони. 
През това време два пъти се смениха на 
власт - условно казано - левицата и десни
цата. Последният български парламент 
работи много по-ефективно и в решава
щите за националния интерес случаи се 
формира едно голямо мнозинство, което 
показва, че в максимална степен се търси 
съгласие между политическите сили за 
решаване на основните проблеми в об
ществото. През 1992 г. България беше 
приета в Съвета на Европа, от няколко 
години е асоцииран член на Европейския 
съюз, член-учредител на Партньорство 
за мир с НАТО и кандидатства за пълно
правно членство в Севсроатлантическия 
съюз.

отношения меджу нашите две съседни 
изграждат отношенията си на добросъс- балкански, славянски държави и народи.

В това аз виждам мисията на нашето мал
цинство в Югославия, в това виждам и

едство, на прия телство и доверие.
Искам да кажа, че ние няма какво да

крием от нашите съседи - нашата поли
тика е открита и честна. Ние не търсим Трифонов. Но, както си казваме често 
реванш за нищо, ние искаме нашите на- при всички срещи, като се започне от нан- 
роди на Балканите да живеят като наро- високото равнище на нашите ръководи
лите в Европа и се надявам искрено, че ще тели в Крит и в Анталия, както и на сре- 
доиде времето, когато на Балканите няма щата на министъра на външните работи, 
да има граници, подчерта Трифонов.

мисията на посолството, каза посланик

г-жа Михайлова през март, българите ще 
могат да играят тази историческа роля за 
двата братски славянски народи само то
гава, когато те се освободят от страха, 
който все още владее в определени райо
ни. Хората се страхуват все още с гордост 
да кажат, че те са наследници на една

чудотворец, да се празнува от универ
ситетите и училищата в България като 
ден на народните будители, тези учители, 
просветители и свещеници, които през 
мрачните години на робството са будили 
народния дух, събуждали са българина за 
неговата българска свяст, за да оцелее 
той през вековете и после, заедно с 
другите народи, да поеме своя съвреме
нен път. И на този ден българските сту
денти и ученици преди войната са отда- 

се започне от Паисий

БЪЛГАРИЯ НЯМА 
ТЕРИТОРИАЛНИ 

ПРЕТЕНЦИИ
Често пъти ни упрекват, че когато 

ние поставяме въпроса за българското 
малцинство в Сърбия имаме територн- голямзисторичеекс! и културна традиция- 
алнн претенции, сънища за санстефанска ПРез тази °лна година, колко съм посла- 
Бъл гария, каза посланик Трифонов и ка- ник т>'к’ аз ст!,гнах до един много тра- 
тегорично добави, че това са измислици ™че“ 113вод " българското малцинство 
на хора, които живеят с 50 години назад. СъР?"я е единственото, което доброво- 
Напротнв, българо-югославските и бъл- лно се отказва от обучение на майчиния 
гаро-сръбскнтс отношения сега имат ед- с" Роден език. Ние, българската държ. 
ин голям шанс: това, че в Сърбия живее ва-полагаме изключителни усилия, за да 
едно многобройно българско малцинст- се пРеололее това тежко наследство, 
во, както в общините край границата, та
ка и по цялата територия на Сърбия.

България полага всестранни усилия 
за едно по-добро разбирателство на Бал
каните. Венец на тези усилия на българ
ската дипломация, а и на усилията на дру
гите, съседни на Югославия страни бе то
ва, че се стигна до срещата в Анталия, 
която, според мен, беше една сериозна 
крачка напред към общобалканското 
разбирателство.

В отношенията си с Югославия Бъл

вали почит, като 
Хилендарски, през Софроний Врачански 
до възрожденците Ботев и Вазов, на вси
чки поети, писатели, духовници и други, 
които са допринесли за българщината, 
каза посланик Трифонов и добави, че сл- В.Богоев
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В ГАЛЕРИЯ "ПРОГРЕС" В БЕЛГРАД МИНИСТЪР ИВАН СЕДЛАК И ПОМОЩНИК-МИНИСТЪР НА 
ПРОСВЕТАТА МИЛИЦА ЛИТРИЧИН ПРЕБИВАВАХА В БОСИ
ЛЕГРАДИЗЛОЖБА НА БЪЛГАРСКАТА 

ЖИВОПИС БЪЛГАРСКОТО
МАЛЦИНСТВО

ПОЛЗВА
НАЦИОНАЛНИТЕ 

СИ ПРАВА

поколе>нияНЯТа С° Включени картини на 28 художника от България, които принадлежат към различни

"Нашият принцип за национално равноправие на практика се 
прилага в Босилеградска и Димитровградска община, където пре
димно живее българското национално малцинство. Покрай дру
гото, скупщините на тези две общини са съставени от българи, 
начело на почти всички държавни служби и заведения са българи. 
Това показва, че в тези общини съществува висока степен на на
ционално равноправие”, каза между другото Иван Седлак, мин
истър в правителството на Сърбия, завеждащ отдела за осъще
ствяването на правата на националните малцинства, на проведения 
в сряда в Босилеград разговор по въпроса как се осъществяват 
правата на българското малцинство в Сърбия.

а с председателя на Общинската скупщина Сотир

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ЗА БЪЛГАРСКАТА ИЗЛОЖБА: Момент от пресконференцията

Освен журналистите, на пресконференцията при
съства и министърът на културата на Сърбия м-р 
Желько Симнч.

На откриването на изложбата говори проф. 
д-р Мира Маркович. председател на Югославска
та фондация за европейска интеграция. На излож
бата са представени 66 творби на 28 български 
художници от различни поколения и представи
тели на различни стилови направления. Това кул
турно събитие се организира в момент на възход 
и възстановяване на сътрудничеството в култу
рен, технически и научен план между Югославия 
и България, както изтъкна Борис Илиенко, под
чертавайки, че през последните три години про
грамите за размяна на специалисти, сътрудниче
ство между университетите и издаване на сръб
ско-български и българо-сръбски речници стават 
по-интензивни.

Хаджи Драган Антич говори за дългогодиш
ното и успешно сътрудничество между фондация 
“Славяни” и Югославската фондация за европей
ска интеграция и припомни изложбата на юго
славските наивисти, която беше приета радушно 
в три български града. Според Антич, Югослав
ската фондация е млада неправителствена, непро- 
фитна, създадена преди няколко години органи
зация, чиято цел е разширяването не само на кул
турното, но и на всички други видове сътрудни
чество между европейските държави. ”Това е до
бра възможност за сближаване на европейските и 
балканските народи чрез културни прояви”, из
тъкна той.

Фондация "Славяни” съществува от 1990 годи
на и, както каза Захари Захариев, една от най-до
брите форми на сътрудничество тя е установила 
именно с Югославската фондация и Завода за ме
ждународно сътрудничество. Българската фон
дация реализира разменни програми с европей
ските страни във всички области на културата, а 
в края на ноември трябва да бъде подписано спо
разумение за сътрудничество между Белградския 
университет и университета "Славяни".

ВСИМИЧ ПРИЕ 
ДЕЛЕГАЦИЯ НА 

”СЛАВЯНИ”

разговор
Сотиров, в който участваха и помощник-министърът на просветата 
Милица Литричин, членовете на Изпълнителния отбор на ОС, 
председателите на общинските отбори на СПС и ЮЛ и директорите 
на Детската градина, Основното училище, Гимназията, издателство 
"Братство”, Радио Ниш, Народната библиотека, Центъра за кул
тура и Радио Босилеград и на "Автотранспорт”, гостите бяха осве
домени за постигнатото в общината от миналогодишното посе
щение на Седлак до сега. Сотиров също така осведоми присъс
тващите за положението, проблемите и активностите, които се 
предприемат общината да се избави от кръга на икономически 
най-изостаналите общини в републиката. След като подчерта, че 
през последните три години Фондът за развитие на Сърбия поради 
липса на средства и затрудненията в страната финансово не подпо
мага развитието на общината, Сотиров каза, че занапред се налага 
той да оказва помощ в развитието й.

"Изпълнителните отбори на Общинската скупщина и на Об
щинския отбор на СПС изготвиха проектопрограма за развитие на 
общината през идващата година, която е твърде амбициозна като 
се има предвид, че няма достатъчно средства, а от друга страна, тя 
е недостатъчна като се имат предвид многобронните проблеми, 
които трябва да се решават”, каза Сотиров и посочи, че в областта 
на обществените дейности предимство ще се даде на доизграж
дането на сградата на Гимназията, разширяването на Основното 
училище, подменянето на покрива на Детската градина, изграж
дането на два транслатора и техническото обзавеждане на Радио 
Босилеград, набавката на съоръжения и возила за Здравния дом и

Министърът на културата на Сърбия 
Желько Симич Прие във вторник делегаш/я 
на фондацията 99Славяни ” от София, 
оглавена от Председателя д-р Захари За
хариев, съобщи Министерството на ин
формациите.

Изложбата, която йо най-добрия 
начин Представя съвременната българска 
живоПис, е знак на Приятелството и соли
дарността между двата народа и има не 
само културно, но и По-широко значение, 
изтъкна министър Симич.

В разговора е констатирано, че 
съществуваш възможности за различни 
видове съшрудничсшво между културните 
институции и дейци от България и СРЮ.

В галерия "Прогрес” в Белград във вторник 
беше открита изложбата "Съвременна българска 
живопис”, организирана от Югославската фон
дация за европейска интеграция, фондация Сла
вяни” от София и Завода за международно нау
чно, просветно, културно и техническо сътруд
ничество на Република Сърбия. По този повод се 
състоя пресконференция, на която говориха Бо
рис Илиенко, директор на Завода, Хаджи Драган 
Антич, директор на Югославската фондация, д-р 
Захари Захариев, директор на фондация "Сла- 

", д-р Радош Смилькович, посланик на СР 
Югославия в България, Джордже Попович, пред- 

Югославската фондация, и Чавдар 
Ботев, собственик на галерия "Артос" от София.

т. н.
След като подчерта, че правителството настоява всички среди 

в републиката да се развиват равномерно, а икономически изоста
налите и многонационалните по-ускорено, министър Седлак каза:

"Когато се касае за езика в училищата, за нас не съществува 
езиков проблем. Езикът е един от основните принципи за опазва
нето на националната идентичност и нашата държава дава въз
можност всички национални общности да се служат с майчиния си 
език. Но нашата Конституция и закони също така давата възмож
ност родителите и децата им сами да решат на кой език ще бъде 
обучението и никой няма право да влияе върху опредлението им.”

Министър Седлак дари компютър на Народната библиотека в 
Босилеград.

вяни

ставител на
в. в.

ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА ГРАНИЧАРИТЕ
ЗАВОДЪТ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ОТ 
ВРАНЯ КОНТРОЛИРА РАБОТАТА НА БОСИЛЕ- 
ГРАДСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА

ОТ 28 ДО 30 ОКТОМВРИ В С. ТАСКОВИЧИ ГОСТУВАХА 
САМОДЕЙЦИ ОТ БЪЛГАРИЯПосещение на 

стари приятели НАЧАЛОТО НА ЕДНА 

ХУБАВА ТРАДИЦИЯ
УСТАНОВЕНИ СА 

РЕДИЦА 

НЕРЕДНОСТИ
Делегация на синдикалната органи

зация на "МИН - 12 февруари" от Ниш по 
случай 13 ноември - Деня на граничарите 
към Югославската войска, идващия 
петък щс посети заставата в Долни 
Криводол на югославско-българската 
граница, с която поддържа дългогодишно 
взаимно полезно сътрудничество. Заедно 
с представителите на синдикалната ор
ганизация в това предприятие и па сред
ното машиностроително училище ”12 
февруари” от Ниш, гости на граничарите 
ще бъдат и представители на Съюза па за
пасните посини командири и Съюза на 
борците от тоя град. Домакините и гос
тите заедно ще отбележат тазгодишния 
празник на пазачите на държавната гра
ница.

На възвратно посещение на Изворната група и гаджнн- 
хамското село Тасковичн в края на миналия месец бяха чле
новете на Групата за автентичен фолклор от българското село 
Садина, община Попово. Гостите от България изпълниха два 
концерта - в Долни Душннк и в общинския център Гаджин хан.

- Село Садина има две хиляди жители - заяви ръководител
ката на групата Хриска Кръстева, - конто имат голям мерак за 
самодейност. В момента към читалище "Съединение” функ
ционират три състава - за ав тентичен фолклор, танцов състав 
и битов оркестър. Повечето от самодейците са млади хора и 
радостно е това, че тази година хвърлихме много усилия, за да 
съхраним известните каиаиски традиции, каквато примерно е 
"Капапската сватба", с които се представихме пред приятелите 
си в Сърбия.

Завръщаме се въодушевени от гостоприемството, което ни 
беше оказвано на всяка крачка и няма никакво съмнение, че 
взаимните ни гостувалия Ще станат една хубава и дълга тра
диция - сподели Кръстева.

Във връзка с искането на Управителния съвет на 
Центъра за култура в Босилеград да се уточни дали 
всичко е наред в материално-финансово отношение в 
това ведомство, Заводът за изчисляване и плащане от 
Враня извърши финансова ревизия и установи редица 
нередности. Инспекторът Слободан Станкович, който 
контролирал работата на Центъра от началото на ми
налата до средата на тази година, в протокола покрай 
другото написал, че тук счетоводството не било съгласу
вано със Закона за счетоводството и че за много от 
изплатените суми няма покритие, т.е. не съществуват 
съответни документи.

По това време отговорни лица, т.е. директор и 
изпълняващ длъжността директор в Центъра са били 
Боян Миланов и Никола Савов, както и счетоводител
ката Ката Манасиева.

С въпроса се занимават и инспектори на тукашното 
Отделение на вътрешните работи, но все още не е из
вестно дали далаверата включва и углавни дела.

Граничарите от заставата в Долни 
Криводол ще гостуват п Ниш на 12 
февруари догодина.

В.С.Б.В.С.Б.
В. в.
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СИНДИКАЛИСТИТЕ В ПЧИНСКИ ОКРЪГ СЪБИРАТ ПО
МОЩ ЗА КОЛЕГИТЕ СИ В ПРИЩИНА

СЪОБЩЕНИЕ НА ОК НА НКПЮ И СКОЮ В БОСИЛЕГРАД

КОРИДОРИТЕ - ПОЗОРЕН АКТ В АКЦИЯТА СЕ 

ВКЛЮЧИХА ВСИЧКИТЕ 

7 ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА
По повод решението на Народното събрание топа срамно нредателско дело - се казва в съоб- 

на Р. България от 27 октомври тази година за щението на ОК на МКПЮ и СКОЮ в Босилеград, 
предоставяне на коридори в българското въздуш
но пространство за самолетите на НАТО за на- ,,.,с Хелсинкски комитет за правата и свободите 
падения срещу Сърбия при намеса в Косово, Об- нп българите в Югославия” и призива на негова га 
щннекнят комитет на НКПЮ и СКОЮ в Босилс- председателка Здеика Тодорова, отправен 
град проведе заседание, от което беше издадено 13Ц'Г, зп някаква си хуманитарна помощотстрана 
публично съобщение.

'‘Решението на Народното събрание на Р. Бъ- град ка тегорично заявява, че нашата народност в 
лгария от 27 октомври т.г. , с което "предоставя СРЮ няма нужда от това. Че това е така нот- 
въздушни коридори на НАТО за нападения срещу върждпвп и нашето ежедневие в Бослеград, къ- 
Сърбня, при намеса в Косово” преценяваме като дсто всеки ден могат да се видят български граж- 
акт на агресия срещу съседна н суверенна, братска дани, как с пластмасови торбички ходяг (и къща 
страна и като акт на черно предателство на своята до къща и на пашите граждани предлагат раз- 
народност в СРЮ и последното стъпало в обез- лични /дреболии, за да изкарат по някоя дойче 
българявансто на българската народност, защото марка. ’ Следователно, от предложената хумаии- 
се срамуваме пред нашите братя и сестри сърби, с тарна помощ се отказваме в полза на наши те съб- 
които сме кръвно свързани. ратя - български граждани”, се казва между дру-

Дистанцираме се от този срамен и позорен акт 11 публичното съобщение на ОК на НКПЮ и
на българския парламент и призоваваме всички 
политически сили в общините, в които живее бъл
гарската народност също да се дистанцират от

След като осъжда дейността на нелегалния у

но
Съюзът на синдикатите в представителства в окръга. За 

Пчински окръг прие решението да помогнат на пострадалите и 
на Съюза на синдикатите на Съ- на семействата на загиналите, 
рбия за оказване на материална защитавали родните си огнища 
помощ па синдикални те органи- от албанските терористи,работ- 
зпции в Косово и Метохия и вече ниците в някои синдикални орга- 
организира акция за помощ на низации приемат решения да от- 
Съюза на синдикатите в Приши- делят по една дневна заработка,

в други увеличават производст
вото на индустриални и храни
телни стоки, които ще изпратят 
на колегите си, а трети отделят 
пари от джиро-сметката си.

В Окръжния синдикален съ
вет и в общинските синдикални 
представителства очакват соли
дарността на работниците, коя
то винаги досега се потвържда
ваше на дело, да не изостане и 
сега. Събраните парични сред
ства се изпращат на Фонда на 
пострадалите към Съюза на син
дикатите в Прищина. Джиро- 
сметката е 48400-763-0-3390, с 
обозначение ”за помощ на пос
традалите”.

на България, ОК на МКПЮ и СКОЮ в Босиле

ка.
В началото на седмицата в 

благородната акция се вклю
чиха всичките седем синдикални

СКОЮ в Босилеград, подписано от лолитсскрс- 
таря Стончко Ангелов.

В Iюсилеградска община о 
солидарната акиия Първо се 
отзова синдикалното Пред
еш и а иш елсшв о, коешо отде
ли за тази иел 200 динара. 
Станита Митов, Председа
тел на Представителство
то, казва, че това е за 
начало и независимо от то
ва, че джиро-сметката 
Представителството е 
”тънка”, ще Последва нова

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ В 

ИНФРАСТРУКТУРАТА, 

СТОПАНСТВОТО И 

БЮДЖЕТНАТА СФЕРА

на

Помощ. в. Б.

ОТ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИ
ЕТО НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В СУРДУЛИЦА

Ако през следващата година се реализират заплануваните капиталовложения в изграждането на 
инфраструктури»! обекти, в стопанството н обществената сфера, ще се създаде реална предпоставка 
Боснлеградска община да посрещне новото хилядолетие като икономически по-разоит район. ПРЕИЗБРАНИ

ДОСЕГАШНИТЕ
РЪКОВОДИТЕЛИ

Това становище е резултат от разискванията за довършване п уреждане на коритото на река 
на състоялото се на 3 ноември съвместно засс- Драговищица и Добродолския поток с дължина 
дание на изпълнителните отбори на Общинския 250 метра, изграждане на бент на Любатска река 
отбор на СПС и Общинската скупщина, на което и довършването на пречиствателната система за 
бяха обсъдени приоритетите в развойната про- отпадъчни води, както и уреждането на градското 
грама на общината през последната година на тоя сметище. Програмата включва и изграждане на

нова жилищна сграда с 10 апартмента, започване 
Приетият от двата изпълнителни органи доку- на първия етап от изграждането на сграда за пот

ребностите на Общинската скупщина и друга сг-

век. Към края на миналия месец, в присъствието на гости от съседните 
общини и от Окръга, в Сурдулица се проведе отчетно-изборно 
събрание на Общинското сдружение на пенсионерите. След утвър
ждаването на мандатите на новоизбраните членове на Скупщината, 
включваща 23-ма души, беше обсъден отчетът за дейността на 
Сдружението през изтеклия четиригодишен период.

В отчета, който изнесе пред- нери все още активно действуват 
седателят на сдружението Мн- в местните общности, а мнозина 
рослав Станковнч. както и в раз- са и на челни функции в тях и по 
искванията, между другото бе такъв начин дават голям принос 
изтъкнато, че въпреки редицата в решаването на комунално-би- 
затруднения Сдружението на пе- товите проблеми в своите среди, 
нсионерите в Сурдулишка общи
на успешно изпълнява възложе-

мент произтича от Програмата за развитие на 
Боснлеградска община в периода от 1996 до 2005 Рада за МВР. 
година и Програмата за ускореното икономиче
ско развитие на неразвитите краища в Сърбия, година нови капиталовложения се предвиждат в 
Записаните в него развойни приоритети на об- двата профитни центра на ЮМКО, в дървооб^а- 
щнната са: капиталовложения в инфраструктури и ботвателното предприятие "Бор”, "Напредък , в

цеха за сушене на зеленчуци и плодове, в "Ав
тотранспорт” и строителното предприятие "Из
градил”. Целта е да се съживи производството в 
тях и да се създадат условия за приемане на нови

В областта на стопанството през следващата

обекти, в стопанството и в бюджетната сфера.
В областта на инфраструктурата е заплану

вано довършване и модернизация на магистрал
ния път Власина - Босилеград - Рибарци с дъл
жина 15 км. След това трябва да продължи запо- работници, 
чналият ремонт и модернизация на 15-километ- 
ровия участък на регионалния път Босилеград - се предвиждат в Основното училище. Гимназията 
Крива Фея и асфалтиране на участъка Рибарци - и Детската градина, в областта на здравеопазва- 
Бранковци с дължина 4 км на регионалния път нето и социалната защита, в областта на култу- 
Босилеград - Караманица. Предвижда се и изг- рата и информационата дейност, 
раждане на бетонно-железен мост на река Дра-

В доклада на председателя на 
сурдулишките пенсионери, а и в 

ната му функция. Освен на ор- разискванията бе подчертано, че 
ганизационно-кадровото устро- пенсионерите са подкрепили ак- 
нство, на събранието бе подчер- тивно усилията на държавните и 
тано, че през посочения период републикански органи за реша- 
Сдружението е посвещавало ос- ването на кризата в Косово и 
обено внимание на подобряване- Метохия чрез политически диа- 
то на материално-финансовото

В извънстопанската сфера капиталовложения

Двата изпълнителни органи констатираха, че 
Програмата е амбициозна и че за успешното й 
реализиране ще бъдат необходими много усилия 
на всички субекти, преди всичко от страна на ре- 

В ПТТ съобщенията е запланувана телефони- публиканските институции за осигуряване на фи- 
зация на местните общности, в областта на енер- нансови средства. Без тях е илюзорно да се очаква 
гетиката - довършване на 35 кв. далекопровод реализиране на заплануваните дейности. В про- 
Босилеград - Горно Тлъмино и ремонтиране на тивен случай и настоящите запланувани дейности 
нисковолтовата мрежа в селата Караманица, Го- 
леш, Жеравино и Милевци.

говищица към индустриалната зона на града, как
то и ремонтиране и разчистване на местни и не- 
категоризирани пътища.

лог.
положение на своите членове 
чрез различни видове парични 
добавки или пък чрез осигурява
нето на хранителни продукти: 
брашно, захар, олио, средства за 
лична хигиена и пр., продавани 
на по-ниски цени или при раз
срочено плащане. Не по-малко 
внимание Сдружението е посве
щавало и на здравословното със
тояние на членовете си. В това 
отношение по десетина пенсио
нери са ползвали безплатно де
сетдневно балнеолечен»1е, както 
и редица други облекчения с 
жизнено значение за пенсионе
рите.

Сдружението на пенсионери
те в Сурдулица, в рамките на ко
ето действуват 13 местни сдру
жения с над 2000 активни чле
нове, всестранно сътрудничи с 
Общинската скупщина, Общин
ската организация на Червения 
кръст и останалите политически 
фактори в общината. На събра
нието бе избрано ново ръковод
ство и 13 членове на Управител
ния отбор. На ръководните по
стове бяха преизбрани досега
шните ръководители: Мирослав 
Станковнч 
Скупщината, Станко Арсич - 
секретар и Блажа Максимович - 
касиер.

ще останат, както и досегашните, само празни 
желания и неосъществими мечти.

Във водното стопанство и комуналната ин
фраструктура са предвидени капиталовложения

м. я.

Ф©ИШОКО ЗА
ПО-ХУБАВ

ГРАД
председател наI Въпреки напредналата си 

възраст, сурдулишките пенсио-■С. На Пръв Поглед този куП зелен
ина, разтоварен Пред сградата 
на Общинската скуПщина, 

к, Прилича па нещо неПотребно, 
* което е изхвърлено тук. Но не е 
Г така. Това са всъщност млади 
!| фиданки на декоративни дръв

чета и храсти, които По време 
на акцията за оПазване на окол
ната среда са засадени па много 
Празни Площи в Димитровград, 
за да украсят града. Остава са
мо след това да ги Пазим и да 
засадим и на други места.

м. я.

НАКРАТКО• ДОПРИНЕСОХМЕ ЗА РАЗ
ВИТИЕТО НА ПОЛИТИЧЕС
КИЯ ЖИВОТ В ОБЩИНАТА, 
осигурявайки Помещения за работа на СРС, ЮЛ и коалиция "За
едно”. Това са думите на Председателя на ОС в Димитровград 
Никола Стоянов, изказани миналия Петък По Повод сключването 
на договора между Общинската скупщина и Представители на 
общинските отбори на СРС, ЮЛ и ”Заедно” в Димитровград, във 
връзка с обезйечаванешо на Помещения за работа на тези Партии 
в общината. От името на ейоменашише Партии на Председателя 
Стоянов и общинското ръководство благодариха Кирил Младе
нов, Председател на димитровградските радикали, Георги 
Първанов, Пръв човек на тукашния ЮЛ, и Асен Иванов, Предсе
дател на Окръжния отбор на СПО за Пирошски окръг.

А.Т. Б. Д.
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ГОРСКОТО УПРАВЛЕНИЕ В БОСИЛЕГРАД В "СВОБОДА" СИТУАЦИЯТА Е ТРУДНА

ЗАПЛАНУВАНИТЕ ДЕЙНОСТИ 

ЩЕ БЪДАТ РЕАЛИЗИРАНИ ДИРЕКТОРЪТ ИСКА 

ОЩЕ МАЛКО 

ТЪРПЕНИЕ ОТ 

РАБОТНИЦИТЕ
заплатите си - средно по’ 7°5™ин1ра? Д°брИ РезУлтати’ а 36_те Работещи досега редовно получават

тязгппнпгаята г. е Резултати от реализацията на пряко свързни с плановете на "Сърбия шуме”. 
ности ня гАп/'1^РС>ГраМа И За "редстоищпе дей- Естествено, и занапред основната ни дейност ще 
ров каза- Р Т° УпРавленне в Босилеград Пет- бъде рационалното стопанисване и подмладяване 
^ "ТТпг^гя ох на гоРите» приемане на млади професионални ра-
няп чо ня о-гоч в Реадизирали тазгодишния план с ботници, залесняване на голини и ерозивни тер- 

т °‘ в няк°и области дори и стопроцен- ени, каквито, за съжаление, в нашата община все 
. е окУРажващ факт и затова основа- още има. Запланувано е и изграждане на един

адяваме, че до края на годината планът рибник, за който вече имаме проект. Понастоя- 
Реал,,зиран цялостно. Досега между дру- щем специалисти работят върху определяното на 

° »аправихме разреждане на около 190 ха ни- локацията му. Предвиждаме и разширяване на де- 
ки високи гори, а запланувано е разреждане на йността ни чрез изкупуване и преработване на 

ха. оалесихме 4 ха от заплануваните 10 ха. всички видове горски и лечебни растения”, под- 
газчистихме над 30 км противопожарни пояси и черта между другото Петров, 
създадохме 2 км нови. Осигурихме над 7000 м* На въпроса ни има ли незаконно сечене на 
дърва за отопление, строителен материал и дърва горите, Митко Петров заяви, че има отделни та
за техническа преработка и успяхме да продадем кива случаи, но те не са много- годишно по пет- 
цялото това количество на наши делови партньо- шест нарушения, което с оглед на терена и малкия 
ри, наи-вече на дървообработващото предприя- брой пазачи, не е обезпокояващо . Но като се има 
тие Ьор в Босилеград, а по-малко във Владичин предвид, че горите в нашата община намаляват, 
хан и Сурдулица. Същевременно редовно поддър- занапред е необходим още по-голям контрол и 
жаме изградените досега пътища и правим нови в по-рационално ползване отстрана на всички фак- 
зависимост от това къде ще бъде новото сечище, тори.

Що се отнася до бъдещите

През средата на тази седмица преди десетина дни в "Свобода” 
в конфекция "Свобода” прикл- се е подготвяла и колекцията 
ючи пробното производство за есен-зима за домашния пазар, 
партньор от Германия. Става ду- Стойността на тази продукция е 
ма за 1500 бройки триделни дам- около 4,5 милиона динара и тя 
ски комлекти. Ръководството на ще се реализира на пазара 
конфекцията се надява, че гер- предимно чрез собствената 
манците ще бъдат доволни от търговска мрежа на фирмата, а 
качеството на изделията, което част от нея и посредством т. нар. 
е условие за по-нататъшното съ- "обща продажба”, 
трудничество между "Свобода” Джиро-сметката на ”Свобо- 
и този партньор. По думите на да” е блокирана почти един ме- 
директора Зоран Косович, фир- сец и затова Управителният от- 
мата трябва да произвежда поне бор и Скупщината на предприя- 
20 хиляди бройки различни ви- тието неотдавна взеха решение 
дове облекла месечно, ако иска да се продаде чрез публичен тъ- 
да работи рентабилно. ”В този рг един от двата локала на кон-

В началото па шал и седмина е ”Свобода” се Проведе общо 
събрание, на което директорът Зоран Косович информира 
работниците за финансовото съаиопние на фирмата. Той 
Подчерта, че ”Свобода” е изПаднала в сериозна криза, която 
може да се Преодолее единствено със съвестна работа и с 
Продажба на определени обекти, тъй като деблокирането на 
джиро-сметката на димитровградската конфекция и ней
ната Пълна финансова консолидация не може да се извърти 
По друг начин. Косович осведоми работниците, че засега ще 
Получават само гарантирана заПлата от 230 динара. Дирек
торът на конфекцията заяви, че Понастоящем съществува 
единство между синдикалната организация в "Свобода”, 
УПравителния съвет, СкуПщинаша на Предприятието и него, 
като директор на фирмата, и Подчерта, че такова единство 
трябва да се създаде и в Производствения сектор.

м. я.ни планове, те са

СЛЕД ЗАКРИВАНЕТО НА ЧОРАПАРАТА В БОСИЛЕГРАД

ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ МИНАХА В К0Б0С
Двадесетината работника на ”Чорапара”, които ”до последно” не приемаха решението на ЮМКО, 
напоследък започнаха да работят в КОБОС

"Всички работници, които След решението на Управи- са на неплатена почивка или в 
работеха в чорапарата сега ра- телния съвет на вранската тек- отпуск по болест и все още не са 
ботят в КОБОС. Производстве- стилна компания да закрие ”чо- се изказали дали го приемат или 
ният процес протича нормално и рапарата” в Босилеград и работ- не, а около 20 души ”до после- 
в отделни етапи на производст- ницнте да минат на работа в дно” не искаха да минат на ра- 
вото ще въведем и трета смяна", КОБОС, някои от работниците бота в КОБОС. Страхувайки се, 
каза ни най-накратко Първан негодуваха и не искаха да запо- че ще останат без работа, напо- 
Стоев, директор на босилеград- чнат работа в съседната конфек- следък и те се повинуваха на ре-

ционна фабрика. В "чорапара- щението. Повечето души от тях 
та", която в началото на мина- в Общинския съд в Босиеград са 
лата година влезе в състава на завели дела срещу ЮМКО по- 
ЮМКО със 180 работници (ня- ради "незаконно преместване” и 
кои минаха в КОБОС още ми
налата година), в момента на за- които не съответстват на про- 
криването й работеха 130 души. фесионалната подготовка итру- 
По-голяма част от тях се съгла- довите им способности”, 
сиха с решението, около 30 души

случай бихме могли да покрием фекцията в Белград. Освен по
разходите и да осигурим средс- кала, чрез публичен търг ще се 
тва за изплащането на гаранти- продава и тъкачният цех на "Св- 
раните заплати и топлата заку- обода” в Димитровград. В "Св- 
ска”, казва той. обода" твърдят, че с продаване-

Димитровградските конфек- то на тъкачния цех няма да се 
ционери работят и за партньор нарушат имуществено-юрнди- 
от Франция. Сделката не е го- ческите отношения с частната 
ляма и се реализира със сътруд- фирма "Ненатекс”. която е вз- 
ничеството на фирмата "Църве- ела под наем този цех от "Сво- 
на звезда” от Крушевац. До бода”.

ски КОБОС.

Под реалните 
възможности

преместване на трудови задачи,

В сряда в Ниш престоява де
легация на Българската търго
вско-промишлена палата,воде
на от заместник председателя 
Иван Минев.

В разговорите в Регионал
ната стопанска камара беше по
сочено, че стопанското сътру
дничество между двете съседни 
страни не е на желаното рав
нище, като се има предвид не 
само географската близост, но 
и взаимнодопълващите се сто
панства в двете страни.

Гостите от България посе
тиха и Тютюневата промишле
ност в Ниш.

В. Б.
Поради блокираната джиро- 

сметка "Свобода” е в състояниекато един вид безработни и там ще получават 
"заплати”, докато изпълнят всички условия за пе- изплаща на своите работници

само гаранираннте заплати, без 
топла закуска. Директорът Ко-

”Гидовци” на 

трудовата борса
нсия. Борсата ще им плаща 70% от заплатата,
която са получили в октомври, като към това се 
добавят 2% за всяка година трудов стаж. С всеки сович изразява благодарност на 
от 64-те сега вече бивши работници на ГИД е работниците за съвестната им

работа и същевременно ги умо-подписан договор и те самите вече се считат за 
пенсионери. По този начин им е дадена възмож-Шестдесет и четири работници на ГИД в Димит-

н0тамаще0ча1каНт°пен?ияГИ“аХа ТрУД°В!,Та б°РСа иостпа^сс компенсира

Става дума за работници с над 30 години тру- бождава от заети, които са вече в напреднала въз- 
дов стаж, на които не достигат от 2 до 6 години за раст и с вече намалена трудоспособност, 
пенсия. Въз основа на законната възможност те 
са "преведени” на списъка на трудовата борса

лява за още малко търпение, за- 
щото, както казва той, фирмата 
може да се изправи на крака, но 
за това е нужно време.

Б. ДимитровА.Т.
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ЗИМАТА ХРАНИТЕЛНО-ДИЕТИЧНИ 

КАЧЕСТВА НА ПЧЕЛНИЯ МЕД
у пра виталният
СЪВЕТ ЩЕ ВЗЕМЕ 
НОВО РЕШЕНИЕ

УПрааишслшшш сз>неш на 
"НаПрсдък", койшо Преди 
десетина дни пие 
необичайното решение 
като назначи трима 
души (!) за изПъляоащи 
длъжността директор, 
тези дни ще избере само 
един. Въо фирмата Подчер
таваш, че не самото 
решение е в разрез съ с зак- 
оноПрсдПисанинша, но и 
Практиката е Показала, че 
не бива а "една държана 
да има трима гоейодара”.

НИТО ХРАНА, НИТО 

ПАРИ Медът е концентрирана пълноценна биологична храна, съдър
жаща над 3(Х) нажни та човешкия органичъм вещества: въглево
дороди органични киселини и техните соли, ачотни съединения 
(аминокиселини, белтъци, амиди, амини, минерални вещества, ви
тамини, хормони, ферменти, висши алкохоли, ефирни масла и др- 
уги).

от иъгле

та се намери а небивало тежко 
положение, подчертана той, мис 
ще положим всички усилия да 
осигурим храна за стадото.

Кога го се касае за набиоката 
на сено, не само парите са под 
въпрос, а и - времето. Дори и да 
се осигурят пари за известно вре
ме, остава въпросът дали ще се 
набави сено от частните селскос
топански производители,ако сн
егове прекъснат движението 
към селата и махалите. Това е

В овцофермата на боенлегр- 
адски "Напредък" сега има едва 
425 брави, от конто 70 шилета, 
но се поставя въпросът как и те 
ще презнмуват. Зимата идва, а 
фирмата ннто е осигурила доста
тъчно количество храна, ннто 
пък има пари да я набави.

Милан Господинов, едни от 
тримата изпълняващи длъжно
стта директор в "Напредък”, ка
зва, че сено има само за 200 овци 
и че са нужни още 50 тона, но 
нямат финансови средства да го 
купят. Но не само за сено няма 
пари, но и за концентрати, бра
но, сол... Независимо че фирма-

Известно е, че главна та съставна част на храната ни се състои 
хидрати. В пчелния мед те достигат 80-90%. Преобладават 

простите захари (монозахариди), по-малко са дизахаридите, гриза- 
харидитс, олигозахаридите и други. Глюкозата и фруктозата са 
единствените моночахариди в нектариия мед, каго <п.рвото място 
сред тях принадлежи на фруктозата (п™№н^та *ахар). Съдър
жанието й е 38-40%. Глюкозата е мъжду 32-35%. В мановия мед сс 
намират и други монозахариди. Въглеводородите в меда, особено 
глюкозата и фрук тозата, леко и бързо се усвояват от организма на 
човека и се явяват като ценен енергичен материал. Един килограм 
мед дава енергия от 3 150 до 3 350 калории. Те се резорбират след 
фосфорилиране от чревната лигавица, когато в епителните клечки 

червата настъпва дефосфорилиране и свободните монозахариди 
постъпват във вена порте. С кръвта глюкозата и фруктозата се 
пренасят до клетките на черния дроб и периферните 
дето 'търпят различни превръщания. Тук една часг от тях се раз- 
гражда, при което се освобождава голямо количество топлинна 
енергия, необходима за жизнените процеси на организма, а изли- 
пгькът ае синтезира в мускулните и чернодробните клетки като 
резервен иъглехидрат-гликоген.

Захарите в меда имат редица предимства пред фабричната за
хар. За да станс пригодна за организма, последната трябва да пре- 
търпи под влияние на съответните ферменти разпадане на прости 
захари. Често тези процеси на разграждане обременяват фермент- 
ната система на организма и ако тя не е в състояние да отдели 
необходимите за разграждането им ферменти, захарите 
неоползотворени. Тази захар е лишена от ферменти, витамини, 
органични киселини, микроелементи и други активни биологични 
вещества. Съвременната медицина сочи рафинираната бяла захар 
за враг номер едно на днешното цивилизовано човечество, главно 
във връзка с развитието на хипертриглицеридемия, затлъстяване,

допълнителната причина, коя то
налага спешното решаване на 
проблема.

в. в. на
тъкани, къ-

ГОРНА ЛЮБАТА

ИНИЦИАТИВА ЗА РЕМОНТ НА ЧЕРКВАТА
ска община след черквата в Босилеград и за ре
монтирането й са необходими много средства, 
конто местната общност не е в състояние сама да 
ги осигури. Затова Съветът на местната общност 
предлага ремонтирането да се проведе етапно - 
най-напред да бъде ремонтиран покривът, след 
това
дограмата. В Местната общност разчитат на фи
нансова подкрепа от предприятия, частни фирми, 
ведомства и институции не само от Босилеградска 
община, но и от съседните общини, републикан-

В края на миналия месец Съветът на местната 
общност Горна Любата - Босилеградска община 
поде инициатива за възстановяване на черквата 
"Св. Архангел Михаил". За целта е сформиран 
инициативен отбор от 9 души, от конто шестима 
са от Горна Любата и по един от селата Мусул, 
Барне и Плоча. За председател на отбора е избран 
Владимир Стойнев, секретар на Местната общн
ост Горна Любата и общински координатор за 
комунална дейност.

Черквата "Св. Архангел Михаил" в Горна Лю
бата е построена през 1925 година и досега не е 
ремонтирана. Сега обаче реконструкцията е необ
ходима, защото покривът на много места про- 
капва, фасадата почти е изчезнала, стените са за
почнали да се рушат. Горнолюбатската черква е 
вторият по големина духовен храм в Босилеград-

н фасадата и в третия етап оставатстените

ски и черковни институции, както и на дарения от 
граждани. Ще бъде открита и джиро-сметка, на 
която дарителите ще могат да внасят паричните 
си дарения.

Из Ползван каша храна, Пчелният мед се усвоява ош организма 
100%. Дневната хранителна доза за възрастен човек е ош 60 
до 100 гр., разделена на няколко Приема ( сутрин, обяд и вечер). 
Като храна, медът може да се уПошребява в съчетание с други 
хранителни Продукти, без да се Подлага на термична 
обработка. Той намира Приложение и в сладкарслаша индус
трия, а с мед могат да се консервираш и комПоши, Плодове, 
фишюри, мармалади, Пюрета, сокове, сиройи, медено-Плодови 
лимонади. Медът може да се изПолзва и за Приготвяне на алко
холни Питиета - медовина, медени вина.

м. я.

ДИМИТРОВГРАД
кон-

ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ ГРИП
През средата на миналата се

дмица хигиенно-епидемиологи- 
ческата служба (ХЕ) към дими
тровградския Здравен дом запо
чна да ваксинира гражданите 
срещу грип. Акцията се провеж
да под девиза: "От грипа не мо
жем да избягаме, но можем да се 
ваксинираме”. Службата разпо
лага с 350 дози (всеки пациент 
получава по една доза) и това 
количество, по мнението на д-р 
Мариола Вучкович, завеждаща 
ХЕ службата, е достатъчно за 
всички димитровградчани, кои
то проявят желание да се вакси
нират. Тя изтъква, че инжекция
та е превантивна защита само 
срещу грипния вирус, но не и сре
щу други вирусни инфекции. Ва
ксинацията се провежда в поме
щенията на службата всеки ра
ботен ден от 8 до 12 часа. Стой
ността на една инжекция е 30 ди
нара. Безплатно могат да се вак
синират хронично болните и хо-

атеросклероза и коронарна болест. Изследванията показват, че 
заболяванията от атеросклероза и инфаркт на миокарда са по
чести в страните, където употребата на захар е по-голяма. Затова 
се препоръчва захарта да се замени с мед, който не повишава 
холестерина в кръвта. Ежедневната употреба на мед трябва да бъде 
златното правило на човека в борбата с атеросклерозата и ин
фаркта.

Белтъците, които съдържа медът, играят роля на градивни 
вещества в организма и участват в образуването на хормони и 
ензими. Минералните вещества също имат голяма хранителна сто
йност и изключително важна биологична композиция. Благода
рение на взаимоотношението им с редица ферменти, хормони и 
витамини, те влияят върху възбудимостга на нарвната система, на 
тъканното дишане, на кървообразуващите процеси, имунната си
стема и други. Минералните вещества са строители и защитни 
вещества на човешкото тяло. Много от тях поддържат осмоти- 
чното налягане, а по такъв начин и формата на живите клетки, 
създават и поддържат подходящ химичен състав на течните ве
щества в организма. Те вземат участие в храносмилането, отде
лянето на урина и пот и имат значение за образуването на фермен
тите и хормоните. Количеството на много от минералните веще
ства в меда е почти такова, каквото е в кръвта на човека. За сметка 
на минералните вещества медът е хранителен продукт с алкало- 
идно действие. С това мнозина обясняват положителната роля на 
меда при лечението на заболявания на стомашно-чревния тракт, 
характеризиращи се с повишена киселинност на стомашния сок.

Ферментите, намиращи се в меда, подпомагат храносмилател
ните процеси в организма, секреторната дейност на стомака и чер
вата, улесняват усвояването на хранителните вещества. Така ако за 
закуска, примерно, се изяде парче хляб, намазано с мед, то тогава 
освен нашите собствени ферменти върху разграждането на 
сложните хранителни вещества действат и ферментите на пчелния 
мед. Медът е особено полезен за хората на физическия и умствения 
труд, за слабите и възстановяващите се след тежко боледуване.

Органическите киселини, намиращи се в меда, оказват благо
приятно влияние върху храносмилането. Те също подпомагат про
цесите на усвояване на хранителните вещества, като възбуждат 
апетита, засилват секреторната функция на стомачната лигавица.

Хранителната стойност на меда се повишава от намиращите се 
в него витамини. Те са в съчетание с другите необходими за ор
ганизма вещества, като захари, минерални соли, ферменти и други. 
Поради това са лесно усвоими, подпомагат обмяната на веществата

Димитровградският Здравен дом

ра, по-възрастни от 65 години, кване ще дойдат служителите от 
Хроничните болни, които за пр- ХЕ службата, 
ъв път се ваксинират, трябва да 
предоставят и удостоверение от се проведе организирано в някои 
лекар-специалист. Неподвижни- димитровградски трудови коле
те хора могат да се ваксинират и ктиви. 
вкъщи, където по тяхно пови-

Ваксинацията срещу грип ще

Б. Димитров

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА НАКРАТКО
СЕЛЯНИТЕ НЕРЕДОВНО ИЗДЪЛЖАВАТ 

СМЕТКИТЕСИ ЗА ТОКА
• ДНЕС В ДИМИТРОВ

ГРАД ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СЪ
ВЕЩАНИЕ, на което ръко
водството на Димитровград
ска община и председателите 
на местните общности от те
риторията на общината ще об
съдят юридическия статут на 
МО. Освен това, ще бъдат 
разгледани въпросите и пред
ложенията на председателите 
на МО, политиката на Общи
нската скупщина и влиянието 
й върху по-нататъшното раз
витие на МО, както и практи
ческите опити в работата на 
МО. Съвещанието ще се про
веде в залата на Общинската 
скупщина от 10 часа.

Селските домакинства в Босилеградска община, без тези в Рай- 
чиловци, не издължават редовно сметките си за тока. Милча Лаз
аров, ръководител на босилеградекия клон на "Електроразпреде
лително” от Лесковац, казва, че според изчисленията до края на 
август 2656-те консуматори на електрическа енергия в селата дъл
жат около 4 416 000 динара. Като се има предвид, че това са големи 
средства, ще предприемем мерки те да платят дълговете си. В 
противен случай ще се наложи да изключим от мрежата всички 
онези, които дължат над 1000 динара, предупреждава Лазаров.

Как и кога селяните ще издължат сметките си, които всеки 
месец се увеличават и поради различните такси, засега не е из
вестно. Въпросът се усложнява още повече и от това, че някои 
домакинства дължат и по три хиляди динара и просто нямат въз
можност да ги платят.

и други важни за организма жизнени процеси.
Въпреки изключително голямото значение на меда за орга

низма на човека, в световен мащаб неговото място в рационалното 
хранене е слабо изявено. Това се дължи на все още недостатъчното 
познаване на значението му за организма, на ограниченото му 
производство и на високата му цена в сравнение с тази на пазарната 
захар.Б. д. По книгата "Медолвчвнив" от д-р Ст. Младенов подготви В. БогоевВ. Б.
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ПРОМОВИРАНА Е МОНОГРАФИЯ ЗА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ ТЕАТЪР

КРЪСТИЧ: ” НАПИСАХ Я ОТ СЪРЦЕ, ДАРЯВАМ Я ОТ СЪРЦЕ”
В края на миналата седмица ната на културата в нашата об- зсъдъци, благодари на всички 

в Димитровград се проведе про- щина. Стоянов подчерта, че мо- онези, които са му помогнали да 
моция на монографията Светл- нографията на Слободан Кръс- я напише и накрая каза: ”Кни- 
иннте на димитровградската сц- тич не е обикновена книга, а кни- гата написах от сърце и я по
ена , автор на която е Слободан га, която трябва да стане светиня дарявам от сърце на всички жи- 
Кръстич, журналист и публици- за тукашния театър и нашия гр- тели на общината”, 
ст от Ниш. Освен автора, за кни- ад като цяло. Известният критик от Бел-
гата и димитровградския театър Рецензентът на монография- град Милутин Мишич говори за 
Христо Ботев говориха и Ми- та Бранислав Милтоевич между онова време, когато за пръви 

лутнн Мишич, театрален критик другото каза, че книгата на Кръ- път е чувал за димитровградския 
от Белград, Борислав Глнгоров- стич е написана педантично, а ст- театър и когато за пръви път е 
ич, режисьор от Белград, и Бра- илът е твърде интересен и по- наблюдавал представление, по- 
нислав Милтоевич, публицист, луярен. Той каза, че от истори- дготвено от тукашните артисти, 
журналист и филмов критик от ята на димитровградския театър По думите на Мишич, публику- 
Ниш, който е и рецензент на мо- може да се научи много и за об- ването на монографията за ди- 
нографията. ществения, културния и художе- митровградския театър е голям

В началото на промоцията ствения живот в общината през успех, тъй като в нашата страна 
към всичките присъстващи се периода от учредяването на теа- има много професионални теа- 
обърна председателят на Общи- търа до днес. три, които нямат своя моногра-
нската скупщина и организаци- От промоцията на

"Светлините на димитровградската сцена"Авторът на монографията фия. 
онния комитет за отбелязването Слободан Кръстич, ”бивш” ди- ”
на 110-годишнината на театъра митровградчанин и член на тука- този момент, когато се предста-
Никола Стоянов. Той изтъкна, шния театър, говори за труднос- вя монографията ”Светлините бители на театъра Борислав Гл- йци.
че с представянето на книгата тите, с конто се е срещал докато на димитровградския театър”, игорович, който говори предим- Монографията "Светлините
'Светлините на Димитровград- е писал книгата. Кръстич изтъ- която е капитално приложение но за представлението ”Профе- на димитровградската сцена
ската сцена” всъщност започва кна, че при писането на моно- към културната история на този сионалист”, което е подготвил наскоро ще бъде отпечатена и
финалът на отбелязването на графията не се е натоварвал с град”, изтъкна старият познай- преди няколко години с димит- на български език.
този юбилей и финалът на Годи- никакви идеологически предра- ник на димитровградските лю- ровградските театрални самоде-

”Радвам се, че съм с вас, в

Б. Димитров

ЩЕ ЗАСВИРИ ЛИ ДУХОВИЯТ ОРКЕСТЪР КЪМ ГИМНАЗИЯТА?
I митровград, а само в края на годината биха се явили на 
I изпити в Алексинац или пък би могло дс се организира 

идване на съответна комисия, пред която да се държат 
изпити, след което да се даде свидетелство за годината. 
Тъй като става дума за духов оркестър, то за начало ще 

[ се провежда обучение на двата основни духови инстру- 
1 мента-кларинет и флигорна. Понеже Гелев е солист на 
I кларинет, той поема обучението на кларинетистнте, а
■ за флигорнистите ще идва също солист от филхармо- 
I нията в Белград.Гелев счита, че за две години може да 
I се направи селекция за оркестъра. Най-голяма помощ 
| могат и трябва да окажат преподавателите по музи- 
I кално образование в Основното училище и Гимназията. 
| На заседанието е договорено да се регистрират вси- 
I чки деца, желаещи да свирят на кларинет и флигорна, и
■ с тях да се проведе разговор до 16 ноември. До 24 

ври трябва да се проведе и ауднция и веднага след това

Сред наистина многото достойнства, с които Ди
митровград се гордее(ше), безспорно беше и духовият 
оркестър към Гимназията. За съжалете, вече няколко 
години той е закрит. Причините са доста, обективни и 
субективни, а да ги сочим - каква файда. За щастие, все 
още има хора, които са готови да поемат трудната за
дача за възобновяване и работа с духовия оркестър. 
Може би не по начина на големия ентусиаст, влюбен в 
духовата музика, покойния Георги Шукарев, 
сигурност ще продължат неговото дело. Още повече, че 
става дума за бивш ученик на Шукарев, който е член на 
Белградската филхармония - Васил Гелев.

Гелев, сред димитровградчани познат като Бага, те
зи дни пребивава в Димитровград, където на заседание 
на Училищния отбор изнесе своето виждане за възоб- 

на ученическата музика в Димитровград.

ч
П

■

но те със
■4

■Ь;-1 ноем-Лновяването
'Това е единственият случай не само в сегашна, но и - се започнс работа. Понеже всичко това изисква и
предишна Югославия, един град да има духов оркестър, да кажем че не става дума за откриване на такова определен1! парични средства, ръководството на Гим- 
който не е нито пожарникарски, нито военен, а уче- училище в Димитровград, а просто за регистрация към назията Поема ангажимента да намери начин за финан- 
нически , изтъкна той. Според него, Оаза за наоиране някое от вече съществуващите, например в Алексинац. сиране 
на членове на оркестъра трябва да бъде така на- заинтересованите и талантливи деца биха учели в Ди- 
реченото ”ниже” музикално училище. Веднага трябва

Ученическата музика от времето на Георги Шукарев

А.Т.

НИКОЛА ГИГОВ (1936) Николай Гигов е роден през 1936 година в с. Вучи дел, 
Звонски край. През 1945 година неговите родители се 
заселват в крайдунавското село Дъбован, Плевенско, 
България. Гимназия учи в с. Гиген и следва българска 
филология в София. Живее и работи в Смолян, Ро- 
допите.Автор е на 25 книги със стихове и проза, някои от 
които са преведени начужди езици.

N.,гРазказ на Гюрш Раннева Шш' Вг/'

Щ !
Невесто - пече ми Сувапията - ти жа " ми вързаха здраво и двата крака. коса. Плюя кръв. кашлям, люлея се,

- Невесто ре 1С ми г.увар! „Нска с0 мре - рекох си, - само да се не а косата гори и гори. А пламъците
каква си . гаврят с мсис!" Един турчин прехвърли обвиваха с пушек главата ми. Аз пн-

, угарка. въжето през дебел клон на сливата. И щях, пищях...
има още. ' мс; р почнаха да теглят. Отлепиха ми краката Видели отнейдс други българи

През тия чукари минава стар керван- -1 юрга |,ш ш и комитите и за от земята и паднах. I ювлече ме въжето, всичко, събрали кучета, едри като в-
ски път. Турците събираха данъци, то- - Нещо да знаеш за коми ги .с [ЮСЛС опъааха да мп сс НД11Гат краката, пощи, и ги насъскали срещу турците.
вареха златото на мъски и по ксрванския мъскитс със зла пхгоз Литакз.г се свлече и сс оголих. А ръцете Вдигна се лай, викове, дочу се стрел-
път от Белград през Пирот го караха за ;ТякТиТя^Тп Пуста Ракита носега ми вързани. Те вдигнаха още. та да не ба и чотерята избяга, Комитските пу-
Цариброд. ни кт мг, Ти знаеш'всичко опирам в земята и дп вися надолу с глав- шки засилиха стрелбата откъм Га-

Еднъж мъските стигнали донякъде и няма ни ювек, ни к ьща. и знаеш пта 1 Еди1| аадърпа ||Ъжето, а другите ме рипс и аз загубих съзнание,
се стопили. Турска потеря тръгнала по за комитите. й Спо. наобиколиха и ме щипят. Аз сс разнищих Не помия как са ме смъкнали, как
траг (по следа) да отдири докъде са стиг- Замълчах - не върви на хузмва к. ( ^ залюшках. Макар и е главата са ме заливали с вода, за да угасят
нали мъскитс и къде се губят траговете. глежда сеЛ га ппя те ме е надолу, опитвахссдазаханякоготодонра опшя. Била съм виесвест и комитите 
А пътят вървял от Белград през Пирот ма зани с олио. I ия ще сегапрят е мсис. л1„шк.шсто. Бях като див звяр, който са говорели: "Опушили са я като шу-
към Звонци, Ракита, Бакьовдел. Върне- Побсгпах, но те ме под, опих... обиколиха си силп ^ дп сеАотър^. шешща”.
ли, вървели и стигнали до Пуста Ракита, и пак мс хванаха. _ Дали ухапах рт.ката наСуварнята.той
Разпитвали - нищо. Тогава избили всички - Щом бегаш, ™ Гле . изпиКа и ме ритна с чешка си. Залюлях та къща. Мина ден - и взех да се съв-
хора от Пуста Ракита. Никой не казал раздръпват, но още не ме бият. I ледат дв устата ми закана кръв. зсмам: с изгоряла коса, без вежди, е

Р 17-те мъски, натоварени със зла- ми скъсат лигава и да ме разголят. с^Оря «и шхн зад сливата и ме издър- п,поска по лицето. И и,.там:
Взех да хапя, който ме барне и - хапя «си ,ки минаха зад , 30 „ята. . м,юго ли съм грозна?

Като избили всички хора, подпалили Чотерята ссш^ Глааата ми си „а„ъл,,и с крт.и от иисо- - Гуго - викат комитите. - не сме
селото и така остана само името - Пуста връз • ‘ ^ питаме милата, а от устата ми закопа повече кръв виждали такава хубавица като тебе.
Ракита вързаха. Но аз хапя със зъби и ригам с ’ Чпк тогава се разплаках. После

Носело Пуста Ракита е близо до наш- крака, та Задавих се и заритах и се загьрчих родих седем деца, от конто петима
ето село Вълчи дол. И взеха турски по- Гогава сс ядосаха и лицата им сз анаха ^ змия д те допсшха слама, снопи и синове. И петима изпратих да се бият
тери да идват и при нас. други - не шзн а д . ‘ гюбре ш,трупаха ги под мене и ги за- иа Булвпр.

Лотсрята мс свари при хамбара, до мерака да ме изнасилват, а решиха да ме Вдигнаха се огън и пушек - за- А на същия клон на сливата, дето
мъчат. да пих се още повече, а огънят се вдига н ме бесиха, вързах люлка - да люлея

’ докача спуснатата ми плитка. Подпали ануци и да им пея песни,
ми се плитката и замириса на изгоряла

Закачила съм от турско. И който ти 
рече, че е изтърпял най-лошото - 
Има лошо, има по-лошо, има най-лошо и

лъже.

Те ме спасиха. Напълни се наша-

къде са
то.

енда слива. Аз - млада невеста - в литак, с 
света Бого- - Щом не искаш да ти видим гащите 

ще видим как ще умреш!
От нашата къща взеха едно дълго в и

каница и дълго лице като 
рапица. Долу бях с плетени чорапи с шар
илия и опънци.

сега
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ЗАПОЧНАХА ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ ТЪРЖЕСТВА ПО ПОВОД 1Ю-ГОДИШНИНАТА НА 
ТЕАТЪР “ХРИСТО БОТЕВ"

% 1*

V аНОЕМВРИ - МЕСЕЦ 

НА ТЕАТЪРА
■'л

С промоция нп К1ШГПТ11 ” Спотлипито пи димнтропгрлдскоти сцени” пи 30 октомпри ниночнихи ЗЯ- 
ключителннтс тържества п рамки те на честването на 110-год|||шн|1нттл ни днмитроигридския театър 
"Христо Ботев”.

В годината на култура -100 митровградския театър. В чет- търът от Кралево с пиесата иа 
години на народното чнталн- въртък на димитровградската Любомир Симоаич ”Чудо в 
ще и 110 години на театъра - сцена гостува Народният Шариш, постановка на Ллек- 
ноемврн ще бъде месец на теа- театър от Пирот е пиесата на сандар Ковачсвич. И театърът 
търа. От последния ден на ми- Миодраг Симонович "Нишава от град Крушевац ще допри- 
налня месец до 29 ноември лю- тече ли, тече...", постановка на 
бнтелите на театралното изку- Борислав Глигорович. В събо- Мигел де Серваитес "Театър 
ство в Димитровград ще имат та отново ще се представят ди- па чудесата", постановка на 
възможност да видят десет пр- митровградчани е пиесата па Милан Караджич, На 17 ноем- 
едетавлення на седем театъра Славомнр Мрожек "В открито ври отново ще се представи ди- 
от различни градове на Сър- море”, постановка па госта от митропградският театър е нио
бия и България. Още миналата България Кирил Ангелов. На сата на Ст. Л. Костов "Женско 
седмица поклоннците на муза- 9 ноември в честването на го- царство", постановка на Сло
та Талия видяха "Полковнн- дпшннната на Димитровград- бодли Алсксич, а на 21 посм- 
кът птица” в изпълнение па ди- ския театър ще се включи тен- ври за пръв път в Димитров

град ще гостува Сатиричният 
театър "Алеко Константи
нов" от София с пиесата на Ив
ан Радоев "Таралежът", чийто 
постановчик е Илия Добрев. 
Четири дни по-късно пак ди- 
мнтровградчани е най-успеш
ната си може би изява "Про
фесионалист" отДушан Кова- 
чевич в постановка на Борис
лав Глигорович. След два дни, 
на 27 ноември т.г. ще гостува, 
театър "Просвета" от град По
морие, България, с пиесата на 
Станислав Стратисв "Зимните 
навици на зайците”, постанов
ка на Румен Велев. Последен 
ще се представи на 28 ноември 
Белградският драматичен теа
тър с пиесата на М.В. Льоса 
"Кети и нилски конь” ("Кети и 
хипопотамът”).

В неделя, на 29 ноември, е 
запланувана съвместна изява 
на гостите и домакините под 
название "Към театъра с лю
бов".

■3*

— ■**'- г-" I |

Намерената рисунка на Машев, собственост на Емил Соколов.
нссс за честването с пиесата на

АКВАРЕЛ НА МАШЕВ 

НАМЕРЕН В ДИМИТРОВГРАД!?
На откриването на изложбата на Машев в КИЦ "Цариброд” Богдан 

Николов изтъкна един невероятен факт: основоположникът на изо
бразителното искуство в тогавашния Цариброд не е оставил нито една 
творба тук!

Само два дни след откриването на изложбата до Предраг Димитров, 
секретар в КИЦ, се обажда Емил Соколов със също толкова невероят
ното твърдение, че притежава рисунка на Машев!

"Гледах откриването на изложбата по Царибродската телевизия и 
видях една картина иа Машев, която ми се стори позната. А на стената 
в стаята откакто помня, стои една рисунка на селянин, нашенец, с 
магаре. Ставам веднага и гледам - в ъгъла на картината-акварел хубаво 
пише: Георги Машев!”

Наистина става дума за прекрасен акварел, алегорична сцена, на 
която е представен човек, облечен в дрехи, характерни за този край, 
който е прегърнал магарето и като че ли нещо му говори. Характерна 
е и "усмивката" на магарето, присъстваща на повечето картини на 
Машев. Акварелът е залепен на картон и е в отлично състояние. Като 
се има предвид, че Машев е пребивавал в Цариброд през 1914-15 година, 
най-вероятно тогава е и нарисуван този акварел. А как е попаднала при 
Емил Соколов? Най-вероятно Машев е подарил картината на дядо му 
Нака Соколов, по това време виден царибродчанин. Акварелът вече е 
изложен в КИЦ с останалите картини на Машев. Специалистите, осо
бено Нейчо Дойчев. който най-добре познава творчеството на Машев, 
ще кажат дали намереният акварел е дело на великия художник.

ИЗЛОЖБА ”ВЕК И 

ДЕСЕТИЛЕТИЕ 

ТЕАТЪР”
Разбира се, йоводъш за откриването на изложба фотографии 
и афиши йод горното название е честването на значителната 
годишнина на данишровградския театър ”Христо Ботев”.
В градската галерия, без много формалности, изложбата беше 
открита от Слободии Алексич, член на театъра. Изложените 
снячки достатъчно говорят за дългогодишната дейност на 
театъра и най-много за артистите, отдали се изияло на теа
тралната самодейност. От чер побелиш е снимки ни се усми
хваш., ялачаш или йеяш в различни роли чичо Исшашко Сшану- 
лов, Ангел Кръсшев-Бабаракаша, Колипа Ранг елова, Петър Ми- 
шов, Венета Петрова, Николинка Ранчева... и много други.
В изложбата са включени и цветни снячки от йиесише, които 

са изйълнявани от членовете на младежката и детска сцепя 
Изложени са и многобройни афиши, главно от йо-новото време, 
йонеже сега се йечашаш, а едно време се найисваше един афиш, 
който стоеше йред театъра. Показани са и рисунки на сце
нография и костюми за отделни йиеси.

А.Т.

ХУДОЖНИЦИ, КОИТО НЕ 

ТЪРПЯТ КРИТИКА, НЕ 

СА ДОБРИ ХУДОЖНИЦИ
А.Т.

("Критиката Ви е неуместна, г-н Димитров", " Братство”, 1713)
ИЗЛОЖБАТА НА ГЕОРГИ МАШЕВ В КИЦ "ЦАРИБРОД" _Възражението срещу моя текст в "Братство ” По Повод излож

бени.I ни художнштше-самодеГиш Под заглавие ”,Повече рисуване", ме 
мотивира да отговоря на "грубата членове на Сдужениешо на ху
дожниците-любителя ’'

Уважаеми госПода,
С критиката, която бях наПисал, имах най-добри намерения: да 

кажа какво е доброто, а какво - лошото във Вашето творчество. 
Художтиш или самодеСиш-любишели, както се наричаше, които не 
шърПяш критика, на са добри художници. Художншш от академията 
излизам с дийломи, пял живот се доказваш и трудят и Пак През 
иялоию време са изложени на критика.

Що се касае до качеството на изложбата, няма виден напредък. Аз 
зная кои хора идваш на изложбите. Понеже щателно следя тези Прояви 
десетки години, така че тези, които Ви хвягяш, или Ви лъжат, или 
не разбираш и не са Ви Приятели. Как така всички разбираш от 
изкуство, а ние, художниците, в други Професии не? Казваше, че всички 
картини си нови (за Пръв йъш изложени), което не е вярно. Карти- 
ниши, която държи авторът в текста, Поместен над Вашия, е ош 
миналата година, а я ямите на изложбата и тази година. Други не мога 
да Посоча, ще се сърдите, Понеже сте чувствителни на темата ямена, 
но е жалко, чеса не Помните и картините. Миналата година имахте 
каталог, Пък тази година само един лист хартия с ямена. Галерията 
не е Пазар, а нещо Повече ош това. Ако нямаше Пари, няма да Правите 
изложба • когашо ямите, тогава.

Реагираше, чееднисъм Похвалил, а други не. И Пръстите на ръката 
са различни, картините също. Впрочем, Вас яма кой да Ви хвали.

Найомняше, че рисувам в маслена техника. Вярно, позабравяше, че 
аз все_Гшк съм_Професионшшсш, а Вие само любителя Съгласен съм 
когашо казваше, че изкуството се обича или не, но все Пак трябва да 
се разбира и знае, това е фактът. И аз бях искал да съм Салвадор Дала, 
но не ми се удава.

Найомняше, че мотивацията

С ПОЧИТ КЪМ МАЙСТОРА
Както вече писахме в "Братство”, на 23 октом- България - 

ври т.г. в помещенията на Културно-информацио- фолклор, 
ния център Цариброд” в Димитровград беше от
крита изложба на Георги Машев, който през 1915 
г. работи като учител по рисуване в Цариброд и 
същата година тук организира първата изложба.
Машев се смята за родоначалник на изобразител
ното изкуство в тогавашния Цариброд.

сюжети от националния приказен

Неговият своеобразен "демоничен" 
проявява още в първите му творби и се разгръща 
пълнокръвно и в портретната живопис, и в зло
бодневната карикатура. През време на творче
ския си период създава над 200 картини, работени 

и предимно в маслена техника, както и 180 рисунки,
1ози велик майстор на рисуването е роден на работени предимно в молив, пастел и туш.

1 януари 1887 г. в град Пазарджик. През време на гт
своето учение минава през няколко столици и ху- Димитровградчани имаха възможност да се 
дожествени академии. През 1908 год. пребивава в любУват на няколко прекрасни картини: ’Цар Сп- 
Петербург, но поради липса на средства се за- меон„вл“за в Преслав след победа На долната 
връща в София. Една година по-късно заминава в ^емя ’ Видение н Изкупление . Разбира се, тук

бе експониран и портретът на Ана Матева. Чо-

стил се

Брюксел и учи живопис при Едмонд Ришар. От
ново остава без пари и се завръща в София, къ- Ве* наистина тРябва да види и почувства с какво 
дето завършва Художествена академия през 1912 маистоРствоса правени картините и с каква вир-

туозност майсторът преминава от пруско сините 
цветове към лазурно синята, а всичко това пре-

г. при професор Иван Мърквичка. По време на 
войните е военен художник, след които заболява 
от туберкулоза, но само обичта на приятелите му ЛИВа КЪМ светлатаохРа> подкрепена от цинобър

3 червената и английско кафява. Това могат само 
големите майстори, какъвто е Георги Машев.

събрали чрез изложба пари за лечение, го спасява 
от смъртта. След това той е художник към Мин
истерството на Народната просвета и последните м Благодарение иа художествената галерия 
години от живота си успява да посвети само на "Станислав Доспевски” от Пазарджик, която при- 
своето творчество.

_ ми за рисуване са парите и това е
вярно, защошо аз нямам друга Професия, а вие всичките имаше. Все се 
страхувам, че ако някои Ви Предложи Пари за Ваша картини, няма да 
л Продадеше.

Искам да Ви кажа и това, че в града сме ТРИМА Професионални 
художтиш, и^симо един има ателие. Вие имаше извънредно Помещение 
и моят съвет към Вас е там Повече да рисуваше, а не само да Приказ
ваше. Приказкшие са едно, а живописта е нещо друго.

Извинявайте ако съм обидил някого . И занайред Ви обещавам, че 
няма да наПиша за Вас пито една дума Повече, и няма да Ви отговарям, 
ако реагираше. Весшник1>ш е траен документ и не бива да се Пише 
всичко в него. Впрочем, всеки може да дойде При мен вкъщи и свободно 
да си Поприказваме, особено когашо става дума за изкуството.

С уважение,

тежава почти всички произведения от Георги Ма-
Когато за първ път застанахме пред карти- »* В’ УспяхмемДа видим и произведения от цикъла 

ните му, останахме с впечатлението, че се нами- «балона ° ШО*2 на1Рада пРез в
раме пред страниците на историята на изкуството. ‘,На "1е в аРиж )* наречен ■
Като че ли гледахме произведенията на Веласкез, ата истоРия на грехопадението .
Рубенс или Рембранд. Наистина велик майстор на 
изкуството! Можем спокойно да кажем, че Георги заслужава наистина такава почит не само като 
Машев е художник реалист, който принадлежи основоположник на изобразителното изкуство в 
към "символизма". От Запада, където е преби- Димитровград, но и като велик художник, 
вавал, той носи една европейска култура, а от

още тра-

Накрая можем да кажем, че Георги Машев

Д. Димитров
Димитър Димитров, художник
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; т т8 11» ГОДИНИ ТЕАТЪР ”ХРИСТО БОТЕВ” (6)

САМО УПОРИТИЯТ 

ТРУД ДАВА 

РЕЗУЛТАТИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРЕДСТАВИШ

Д-р Антон Антонов е роден в 
с. Божица през 1928 година в тъ
рговско семейство. Родителите 
му Драганка и Владимир Анто- 
нови имат освен него още трима 
синове и всичките са с виеше об
разование.

* Софийският областен театър постоянно на сцената в Цариброд * Репертоарът на театър ”Труд” * 
Въпреки обещанията не започнало изграждането на сграда за театъра и читалището

Освен "Камбаните на Свети Климент” и жено бяха възнаградени с аплодисменти от
подбраната и многобройна публика , 

в-к "Българският запад" в брой 77 от 4"Касиерът", ансамбълът на Софийския облас- страна на
пишеХаресва ми инициативата 

на Министерството на наука
та и техниологиите в Сърбия, 
да подпомага научната работа 
на младите способни хора. То
ва вероятно няма да е доста
тъчно, за да секне вълната на 
"отлив на мозъци”, което е го
ляма загуба за обществото, но 
поне ще я намали, смята д-р 
Антонов

тен театър представи на димитровградската
публика и драмата "Свекърва", която оказала декември 1943 година, 
решаващо въздействие върху Наталия-Колица 
Рангелова да стане актриса. Колица Рангелова 
си спомня, че през 1943 година в Цариброд съ
ществувал и театър "Труд", чийто ръководи
тел бил Крум Русков. Голяма подкрепа за дей
ността на театър "Труд” оказвал тогавашния На 2 декември в театралната зала е играна от- 
председател на общината Атанас Бакалов, ново драмата Боряна , която на следващия 
Според Рангелова театърът "Труд” се предста- Ден била представена и за учениците в гимназ- 
вил с две представления. В пиесата "Тежки са ията. Боряна била играна предиобед, понеже 

оковите" двайсетгодишната Наталия вечерта софийските актьори се представили и
в "Салона при черквата" с комедията Глезла .

ПРОДЪЛЖЕН Е КОНТИНУИТЕТЪТ 
НА ТЕАТЪРА

През декември същата година в Цариброд 
отново гостувал Софийският областен театър.

Основното си образование 
завършва в родното си село. ,
Гимназия учи в Лесковац и Бо
силеград, а зрелостния си изпит 
е положил в Перник. Започва да 
следва медицина в София, а се 
дипломира в Белград. Първото 
му работно място като лекар е в 
Босилеград, където бил и упра
вител на Здравния дом. Специа
лизира обща хирургия в Аран- 
джеловац и през 1961 година тацията на гръбнака при идео- 
преминава в новоткритата Ор- патска сколиоза" е тема на док- 
топедическа хирургическа кли- торската му дисертация. Д-р Ан- 
ника в Баница, в Белград, къ
дето работи до пенсионирането 
си в 1993 година.

Примариус д-р Антон Ан
тонов е висш научен сътруд

ник към Медицинския 
факултет в Белград и един 

от основателите на 
югославската група за 

проучване и лекуване на де
формациите на гръбначния 

стълб, която се радва на 
голям престиж в между

народен план

ми, мамо.! играла ролята на младо селско момиче и още 
тогава проявила разкошния си талант, който не Гостуването продължило и на следващия ден,4

декември, с пиесата "Мариус" от френския пи-останал незабелязан от ръководителя на теа
търа Крум Русков. Три години след това в Со- сател Марсел Паньола. 
фия Наталия се срещнла с Русков и той и пред- Четиридневното гостуване на Софийския

областен театър, професионална група под ръ
ководството на актьора и постановчик Петър 
Кючуков, приключило на 5 декември с хумор
истично-сатиричния текст "Титаник валс". Го
стуването на софийските актьори предизвика- 

В другата пиеса, която, по думите на Рен- ло голям интерес сред публиката. Представ- 
гелова, също третирала живота на село, тя не ленията били играни в изпълнени до послед- 
била участвала, но с пиесата "Тежки са ми ма- ното място зали, а билетите били продадени 
мо, оковите" Рагнелова се представила и на няколко дни по-рано. 
публиката в Пирот.

ложил да стане член на неговата театрална 
трупа. Обещанието, дадено на улицата, все пък 
не било изпълнено.

ХУБАВА ТРАДИЦИЯ

тонов въвежда няколко нови ме
тодики и операционни техники 
за корекция на идеопатската

В резултат на историческите събития през 
На 8 януари 1943 година в Цариброд е из- 1944 година в-к "Бялгарският запад” излиза все 

пълнена драмата "Боряна" от Йордан Йовков по-нередовно и с намален брой страници. На- 
и два дни по-късно била рспризирана. И двата ближаващият край на Втората световна война 
пъти залата била изпълнена до последната се- и падението на фашизма оказва влияние и вър-

През Втората световна война в нашата къща живееше Мордохай 
Лазаров, лекар евреин, който се бс скрил от германците. Като 
гимназист аз му помагах да прави най-различни лекарства от билки 
и различни прахове. Той премерваше дозите оа аптекарската везна, 
а аз ги опаковах. Това, както и произведението "Цитаделата” оказа 
решаващо въздействие върху мен да стана лекар. Благодарен съм 
на Мордохай Лазаров и за нещо друго. Като бригадир на жп линията 
Шамац -Сараево се бях разболял и той чак от Аржентина, където 
беше се преселил, ми изпрати 20 грама стрептомицин - казва д-р 
Антонов.

далка. Наскоро след това от
ново била подета инициати
вата за построяване на сграда » . 
за театъра и читалището. Об
щинските власти обаче не из
пълнили обещанието си и не 
дали локация за изграждането 
на толкова необходимия кул- А 
турен обект. : \

В-к "Българският запад" в 
броя си от 6 февруари 1943 го- 
дина отбелязва, че в Цариброд I 
гостувала театралната трупа I 
от баня Божурище, недалеч от 
София, която изпълнила весе- ^ 
лата комедия "Жено, мобилиз- ВЙ 
ирайте ме". I
"В изпълнението на тази пиеса I 
участва и г. Шопов. Пиесата | 
беше приета отлично от мпог- 
обройната публика", пише в-к 
"Българският запад", който отбелязва и това, 
че пиротската смесена гимназия изпълнила 
драмата "Боряна" в постановка на учителя Ал. 
Радованович и че в царибродския детски дом, 
чийто ръководител била г-жа Попова, била из
пълнена пиесата "Снежанка". Съгласно пропа
гандно-информационната си ориентация, в 
броя си от 1 май 1943 година този седмичник 
пише:
театър под ръководството на утвърдения арт
ист и постановчик Петър Кючуков стана една 
хубава традиция за културата нл селищата в 
бълг арския запад".

'■Ч„- Аз съм от село. Като млад лекар съм присъствал на различни 
съвещания и симпозиуми и когато слушах лекторите, мислех си, че 
никога няма да бъда като тях. Много умни ми се виждаха. Когато 
аз самият за пръв ггьт застанах пред микрофона, чувствах со 
първолаче, но когато след краткото мълчание дойдоха първите 
аплодисменти се поокопитих и разбрах, че може и да стане нещо от 
мен. И така, ако човек се старае, ако е упорит и систематично 
работи върху собственото си усъвършенствуване, резултатите не
пременно ще последват, - съветва от опит д-р Антонов

I»,

като

№

у;През 1966 година д-р Анто- сколиоза. 
нов е на специализация във фре- Д-р Антонов е бил ръково- 

институт ”Са1о1”, където дител на четири крупни научио- 
усъвършенства диагностика и проучвателни проекта в нашата 
лечение на деформациите на страна, един от които бил фи- 
гръбначния стълб. На следва- нансиран от САЩ. Досега е пуб- 
щата година, заедно със специа- ликувал 118 научни труда в юго- 
листи от другите югорепублики, славски и световни сиециализи- 
д-р Антонов е основател на нау- рани медицински научни слиса-

- Обичам родния си край и прекарвам по няколко седмици 
годишно в Божица - и през лятото, и през зимата. Радва мс, че и 
на внуците ми им се харесва и че обичат да отиват там. Много ми 
сс иска по някакъв начин да помогна на тия хора там. Сега, като 
пенсионер съм готов безплатно веднъж в месеца да идвам в 
Босилеград и да преглеждам пациенти, които се нуждаят от

помощ. Стига ръководството на Здравния дом в Босиле
град да ме повика. Нали именно там започна кариерата 
д-р Антон Антонов.

нския

Членовете но театралното трупа "Труд" (1943 г.)
ху културния живот в Цариброд. Най-вероятно 
поради това на страниците на малкото броеве 
на в-к "Българският запад" няма информации 
за културните събития в Царибродския край.

Във всеки случай, обаче, когато се сумира 
всичко станало през военните години, може да 
сс направи извод, чс театърът в Цариброд си 
запазва континуитст. Представленията били 
играни на български език, а честите гостувания 
па Софийския областен театър оказали голямо 
влияние върху царибродските самодейци, 
иежо са имали възможност на "собствената си 
сцена" да видят големи майстори, както са били 
представяни от пресата и от критиците.

моята ми - каза

"Престоят на софийския областен
ния и притежава званието висшчната група за изучаване и лс- 

чение на деформациите на гръб- научен сътрудник към Медици- 
нака След подобната в САЩ, нския факултет в Белград. Под 

втората такава научна негово ръководство са изучава- 
.. В началото на 70- ни деформациите на гръбнака в 
Дубровник е сфор- Поморавието и в Шумадии. Из- 

мирано Европейско дружество следванията показали, че дефор- 
за деформации на гръбначния мациите са много по-малко при 
стълб, което с течение на вре- селските деца, а основната при

чина, според д-р Антронов, е в 
това, че те физически са много

ио-

това е
група в света, 
те години в , След великденските празници актьорите от

София гостували в Пирот и Цариброд. Те из- 9^б^I“в,1^иброд “пи гамн^йма 
пълнили пиесите Недоноече , 1ервешгге ро- оисре4тп "Павел Иванов" в поста-
зи и Повече ме |е познавам . До ноември 1ЮПКа ,|а професор Гетов. Не била реализиранамето прераства в световно и 

чиито най-активни членове са 
именно специалистите от юго- по-активни от градските си връ- 
славската група, включително и стници. "Движат сс много иовс- 
д-р Антон Антонов. Той пръв в че, тичат и, което е много важно,

често ходят боси’, казва д-р А и-
§=§== :=?=:гг
"Милионер” от Йордан Йовков, чиято промие- „ спод11Шци. врой,т<11ьр „„ .„етано.,.ан.то и на

изгражданото"
Югославия въвежда остеотомия 
на гръбнака при Бехтерева бо
лест (гьрбавост). "Влиянието на 
корективните методи върху ро-

рв сс състояла на 27 ноември 1943 година. 
"Играта на актьорите беше добра и те заслу-

тонов.
В. Богооп

о6 НОЕМВРИ 1998 г.
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КАКВА УЧАСТ:
ПРОГИМНАЗИЯТА СТАВА■ОВЧАРНИК?!

(Продължение от миналия брой)
Ако обществото няма сили дп се ангажира ссдно такова 

сериозно дело, какъвто е ремонтът на килийното училище 
в Извор, приканвам всички просветни дейци от Боснлсград- 
ско, където и да се намират, да дадем по една надница и да 
оформим фонд за ремонт и консервиране на най-стария 
храм на просветата в нашия край и да създадсм един педа
гогическо-исторически музей. Призовавам и всички извор- 
чанн да ни подпомогнат в това начинание.

Както вече споменахме в миналия брой па вестника, 
през 1901 година в Извор е построено ново училище. То е 
било твърде масивно и хигиенично, с просторни коридори, 
с големи и светли стан. Вода за пиене учениците донасяли 
от извора, който се намира на около 500 метра от учили
щната сграда. В училището не са запазени никакви учеб
ници и книги от миналото, няма н летописна книга. Скоро 
след това то става прогимназия, каквато с имало в Босиле
град. Обучението в нея се провежда до края на учебната 
1951/52 година, когато сградата е предоставена на войската 
за нейните потребности, а от следващата учебна година 
училището се помещава в нова сграда в самия център на 
селото, която е общинска и в нея се намират още няколко 
стаи - канцелария за учителя, за местния отбор и архивата, 
съществувала от времето, когато село Извор е било ок
олийски център, но след това не се знае при кого са се 
съхранявали училищните и други книги.

След 1941 година в изворската прогимназия идват да 
учат деца от Срсдорск, Трекляно, Уйпо, Груинци, Милсвци, 
Росен, Белут и други съседни села. Прогимназията е зак
рита през 1948 година. По-нататъшната съдба на учили
щето с катастрофална. Зимникът се превръща в конюшня, 
инвентарът е разграбен, прозорците и вратите са откър
тени и откраднати, а през седемдесетте и осемдесетте го
дини, училището е превърнато в плевня, търла за овце. 
Следи от това време съществуват и днес - учебните стаи са 
покрити с овчи тор, чийто слой е дебел 10 - 15 см. Като че 
ли някой искаше да заличи културно-историческите памет
ници и националните следи от първите дни на писмеността 
в този кът на Балкана. Времето също така вършеше своето 
и красивата някога училищна сграда днес с в неописуемо 
окаяно състояние. Падна покривът, срутиха се таванските 
греди, една жалка картина - свидетелство за непростима 
безотговорност и небрежност.

Преди освобождението от турско робство в Извор учи
телства Зпнови Поистоичков, който е роден през 1826 го
дина в същото село. Баща му бил свещеник, а самият той е 
един от първите ученици на поп Трифон и даскал Димитрия. 
Образованието си продължава в Кюстендил и след като го 
завършва, се завърща в родното си село и става учител. Тук 
работи няколко десетилетия. Към края на трудовия си път 
отива в село Долно Кобиле, също като учител. Там е и 
починал.

След освобождението в изворското училище са рабо
тили учителите Иван Спасов от с. Киселица и Иван Поп- 
генов, който е роден в с. Извор през 1838 година в семей
ството на свещено лице. Попгенов учи в родното си село и 
в Кюстендил. Целия си живот посвещава на образовател
ното дело в родното си място. Той имал и собствена воде
ница, та през свободното си време работил и като воде
ничар. Въпреки че имал трима сина, днес нищо не се знае 
за неговите потомци. Известно е само. че единият от си
новете му е заминал за Америка и никога не се завърнал, 
разказват старите изворчани. В селото е бил учител и Ме- 
тодия Георгиев Иванов, роден в Извор, но годината на 
раждането му не е известна. Тук учителстват и Раденко 
Константинов от с. Извор, роден през 1863 година; Сева 
Константинова от с. Глоговица; Костадин Христов, роден 
през 1864 година в с. Извор, махала Брекинье. в земеделско 
семейство. Христов завършва начално училище в родното 
си село, а след това продължава образованието си в Кю
стендил в трнкласното и педагогическо училище. Завърща 
се в родния край, където учителства десетина години. За- 
попил се и оставил учителската професия, но продължил да 
работи в Извор. Синът му Раденко тръгва по бащиния път 
и също става учител; учителят Васил Драев е роден на 12 
декември 1876 година в с. Извор. Произлиза от земеделско 
семейство (баща Димитър и майка Трендафила) и е най- 
голямото дете в семейството. По желание на родителите си 
учи в началното училище в селото, а след това завършва 
кюстендилското държавно трикласно и педагогическо учи
лище. Около 20 години учителства в Извор, а по-късно 
заминава за Кюстендил със семейството си. Учителства в 
тамошните околни села и накрая в Кюстендил. Доживява 
дълбока старост като пенсионер и почива през 1951 година.

Методия Георгиев Иванов е роден в с. Извор през осем
десетте години на миналия век, в земеделско семейство. Тук 
учи до IV клас, а педагогическо образование получава в

Прогимназиалното училище в с. Извор, построено през 
1901 година, е в окаяно състояние

Кюстендил. Учителската си кариера започва в родното си 
село, сетне работи в село Шатковица. Оттук заминава за 
Ниш, работи в околните села като учител и накрая учител
ства в Ниш до пенсионирането си. В тоя град и почива.

Учителят Иван Велинов от с. Извор е роден през 1886 
година в бедно селско семейство, чийто основен поминък 
била воденицата им. След като завършва начално училище, 
той продължава образованието си в кюстендилското дър
жавно педагогическо училище. Учителства в родното си 
село, сетне в с. Боянци и накрая в с. Габрешевци, Кюстен
дилско. Като пенсионер живее в Кюстендил до края на 
живота си.

Следващият учител е Раденко Лопкостадинов Христов 
от изворската махала Брекинье, който произхожда от учи
телско семейство, а по-късно баща му става свещеник. Пъ
рвоначално учи в Извор, прогимназия в Босилеград, а педа
гогическо образование завършва в Кюстендил. Просве
тителската си кариера започва в изворското училище, къ
дето остава до 1918 година, когато семейно заминава за 
Кюстендил. До края на трудовия си живот е учител по 
околните села, а пенсионерските си години изживява в Кю-

В държавното шрикласно и Педагогическо 
училшце, открито в Кюсштдш^йрез 1885 
година, учат много момчета от целия Босиле
град ски край. Ешо имената на изворааиие 
младежи (родени до 1900 година), йостъйили и 
това училище: Васил Дтиитров Драев (1876); 
Константин Христов Пошиодоров (6 декември 
1875); Захари Тодоров Изворски (14 декември 
1872); Григор Янакиев Вукарски (25 януяри 1866); 
Андон Милованов (6 юли 1868); Илия Митов По- 
биенски (28 марш 1869); Глигор Лазаров (25 сей- 
шември 1868); Иван Станков Илчов (1876); Ва
сил Димитров Богданов (14 февруари 1876); 
Сшоичко Трайков Петров (20 декември 1878); 
Иван Велинов Стойчев (20 януари 1877); Сшиеон 
Манов Шивачев (15 юни 1875); Сшаменко Алек- 
сов (9 марш 1878); Димитър Стоичков Пейчов 
(26 октомври 1880); Иван Станков Илчов (7 ок
томври 1875); Янаки Димитров Богданов (25 
ноември 1871); Стойне Христов Пойшодоров (14 
май 1886); Тодор Прокойиев Пойтрайков (23 
януари 1884); Зинови Поистоичков Величков (20 
октомври 1884); Ста.ненко Димитров Иванов (6 
юли 1886); Арсо Димитров Богданов (15 октом
ври 1889); Пене Сотиров Ангелов (20 сейтември 
1890); Никола Симеонов Милованов (1891); 
Димитър Стойков Петков (10 март 1891); 
Трайчо Анастасов Илиев (12 февруари 1892); Зи
нови Григоров Петров (10 юли 1890); Ангел 
Джорджев Новков (14 октомври 1892) и В сне 
Димитров Милованов (20 айрил 1892).

стендил.
Трайко Анастасов Илиев е роден през 1893 година в 

заможно изворско семейство, което имало и собствена во
деница, допринасяща за добрия живот на семейството му. 
След като завършва основно образование, той продължава 
учението си в Босилеград, а педагогическо образование 
получава в Кюстендил. Постъпва на учителска длъжност в 
родното си село. а по-късно е преподавател и в прогимназ
ията. През 1919 година се премества в с. Киселица, пак като 
учител. Дълго време учителства по кюстендилските села. 
Почива като пенсионер в Кюстендил. По-младият му брат 
Стойо също е бил учител в Извор. И нзворчанинът Стойне 
Христов също е бил учител в родното си село. Роден е през 
1864 година в махала Брекинье. След четвърто отделение 
родителите му го изпращат в Кюстендил, където получава 
педагогическо образование. Учителства няколко години в 
Извор и след това заминава за Кюстендил и работи като 
учител по кюстендилските села до пенсия. По-старият му 
брат Костадин бил учител и свещеник. Арсо Харалампнев 
Захариев е роден в Извор през 1897 година в чиновническо 
семейство. Баща му бил околийски чиновник, а майка му 
Митра домакиня. В родното си село завършва прогимназия, 
поема пътя към Кюстендил, където получава педагоги
ческо образование и става учител в изворското училище. 
Няколко години работи и в село Горна Ръжана, а от 1918 
година в селата Киселица и Уши. Преди да се пенсионира, 
отива в София, където също така учителства. Почива през 
1975 година.

- Следва -
Александър-Сашо Младенов

Завръзка: - Добра сшига, ВелиНе! ”Йок, Ра
денко, нейе сшига, ши мене никига нема да мо
жеш да сшигнеш!” - Е, йа нека йе добра среча! 
”Йок, Раденко, нейе ни среча - ши искочи ош 
сшрану, а я си идем ош Бачево йраво за Цари
брод!” - Тъгай, нека буде: Дал ши Бог добро! 
"Кикво добро ми дал кига йедва събра йаре да си 
куйим ориз на бишакъш”. - Е, ВелиНе, да си 
живеяла Преди 200-300 године могла си ориз - с 
дигнуш вуешан - и сама йо Гпадно йолье да садиш 
и береш, а не да куйуйеш...

А, бре, Асенчо, за какъв ориз бланша овия 
шашля, Раденко?
Развръзка: За отглеждане на ориз в Поморавието и 

Понишавието, включително и Цариброд, през Сред-

Истамбул!
Значи, стрина ВелиЬе, лъжа няма, байЬа Раденко йе 

прав кога твърди, че преди няколко столетия си могла 
да садиш ориз в бачевското полье.

Сега, понеже историците мълчат, ние първи да обър
нем внимание на факта, че ориз в нашите краища се 
споменава само в периода XV - XVIII век, т.е. от нача
лото на турското иго до Австро-турските воини. Знае се 
добре, че в началото и в края на този период са станали 
две грандиозни етнически бежанци. Най-напред от Гър
ция и Македония в дестпотствата на Стеван Лазаревич 
и Гюраг Бранкович избягала голяма вълна бежанци, 
между които били и оризари. След Австро-турските 
войни оризарите вероятно са избягали още по-северно 
отвъд Дунав, а вместо тях в опустелите моравско- 
нишавски равнини се спуснали и се установили пресел
ници от околните планински краища. Те си нямали ха
бер от ориз, били предимно скотовъди. Какво е салдото: 
днешното население нито помни, нито умее, нито има 
алатки за отглеждане на ориз. Не е запазена нито една 
оризарска песен или приказка.

Да прибавим, че царибродският ориз имал червен 
цвят и не е бил добър за пилаф и сутлияш.

Иначе, учените казват, че оризът от Азия (Индия), 
където за него знаели няколко хилядолетия преди Хри
ста, в Европа донесъл Александър Македонски.

Протоколист: С. К.

(В следващия брой: Какво ще ядем през XXI столетие?)

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН 
ВИ ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (39)

ПИЛАФ ПО 

ЦАРИБРОДСКИ
ланик в Турция. (За разлика от другите западноевро
пейски държави, Франция поддържала добри отноше
ния с османците, което облекчавало мисиите на френ
ските дипломати и пътеписци).

Най-сетне, през XVIII в., френският авантюрист С. 
Лузинян, през 1776 година, забелязъл, че в околността 
на Цариброд бил засаждан ориз. Вероятно цариброд- 
ските оризови полета се намирали в Къндина бара, едно, 
че там мястото е мочурливо (а ориз нали расте във 
вода), друго, че древният римски Виа милитарис и глав
ното турско джаде в древността минавали през Йов- 
шина махала, през Строшена чешма по вадата до Яза, а 
оттам през Къндина бара и Гладно поле към Калотина. 
(Останки от калдърма и сега има при Яза, а в Гладно 
поле затрупани развалини на Мутацио Баланасстра - 
староримско селище).

И известният руски историк академик С. Даржавин в 
История на България счел за нужно да даде сведения за 
производството на ориз около Цариброд, който, според 
него, бил изнасян и продаван на пазарите в Солун и

новековието намираме сведения оставени от перото на 
древни пътеписци. Пръв за отглеждане на ориз в окол
ността на Ниш съобщава френският лукав разузнава- 
тел от XV в. Бертрандон де ла Брокер, който 1443 год- 

направил голямо пътешествие от Франция до Тур-ина
ция и обратното и останал жив и здрав. По-късно през 
XVI в. за ориз около нишкото Ново село ни осведомява 

Яков Бетзек, който също пътувал от Средна 
Европа към Константинопол и назад. През същото XVI 

, 1572 г., оризови насаждения край Ягодина

чехът

столетие
видял Герлах, немски пътешественик, съпровождащ ди
пломатическата мисия на граф Унганд.

През XVI век оризови култури в околността на Бела 
паланка забелязал благородникът Де Хе, френски пое-
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СПОРТ ® СПОРТ ПО РЕШЕНИЕ НА УС НА ЛД "ВИДЛИЧ"

Започна ловът на 

зайци
АТЛЕТКИТЕ НА "ЖЕЛЕЗНИЧАР" ЗАПОЧНАХА ПОДГОТОВКИТЕ СИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ 
СЕЗОН

ДЕЯНОВА ЩЕ ПРОМЕНИ 

ДИСЦИПЛИНАТА
решението на Управителния съвет на 

ловното дружество ”Видлич” от Димитровград, което е съ
гласувано с решенията на регионалните ловни организации, 
на 1 ноември т.г. в Димитровградска община официално 
започна ловът на зайци. До края на този месец димитров
градските ловци ще имат възможност да ловуват на 8,15 и 
22 ноември. Това всъщност се отнася само за онези ловци, 
които са изпълнили всичките си задължения към друже- 

”Видлич” и които са платили членския си внос. На 
всички ловци е забранено да стрелят по зайци в района 
покрай резервата за обучение на ловни кучета в местността 
Попов дол на Козарица.

Миналата седмица се проведоха заседания на секциите 
на дружеството ”Видлич” от общината. На тези заседания 
е разговаряно за актуалните дейности на дружеството, бъ
дещите планове, както и за размера на членския внос за 
следващата година.

Въз основа на

В началото на този месец атлетките 
ровградския клуб започнаха подготовките 
ващия сезон, които се провеждат във физкултурната 
зала на Основното училище ”Моша Пияде” и в спорт
ния център Парк . По думите на Александър Мар
ков. треньор в клуба, през ноември и декември със
тезателките ще се подготвят в Димитровград, докато 
втората част от тренировките ще се проведе в София 
- през януари. Най-значителните състезания, 
то ще се тестира ’ спортната форма на атлетките, ще 
се състоят през февруари. Марков казва, че през 
следващия сезон очаква добри резултати предимно 

атлетки Душица Деянова. Тамара Сте
фанова, Йслсна Николова и Йелсна Владимирова. 
Тон се надява, че през следващата година ще се афнр- 
мират и младите надежди на димитровградската ат
летика Ивана Владимирова. Мслнта Цветкова. Дня- 
на Стефанова. Сандра Манонлова, Саня Тишма и 
други. Повечето от тези млади атлетки също ще пъ
туват в София на подготовки.

Най-добрата димитровградска атлетка на всички 
времена Душица Деянова категорично е решила през 
следващата година да промени атлетическата дисци
плина. Значи, през следващия сезон няма да я наблю
даваме в дисциплината бягане на 400 метра с препят
ствия, а в дисциплината гладко бягане на 800 метра. 
"Конкуренцията в тази дисциплина в Югославия е 
много по-сериозна, но много специалисти по атле
тика. между които и Вера Николич (която пребивава 
тук през лятото), смятат, че аз мога с успех да се 
състезавам в дисциплината бягане на 800 метра. Вре
мето ще покаже дали са били прави", изтъква за

нашия вестник Деянова и добавя, че на 20 януари 1999 
година в София ще се проведе атлетически митинг, 
след който ще стане ясно може ли тя да бяга успешно 
на 800 метра или не.

Нека да споменем, че най-талантливата димитро
вградска атлетка Йелена Николова отскоро тренира 
под наблюдението на Деянова.

от димит- 
си за след-

ството

Б. Димитров
на кои-

ЗЛАТКОВИЧ 6 МЕ
СЕЦА ИЗВЪН ФУТ

БОЛА
от опитните

Директорът на Нишката футболна зона 
Новица Групч наказа нападателя на ФК ” Ба
лкански” Славиша Златкович, по чмято вина 
бе прекъсната срещата между ” Балкански” 
и ” Желюша”, преди няколко седмици, и го 
лиши от правото да играе 6 месеца. Пре
къснатият мач между общинските ривали е 
регистриран със служебния резултат 3 : 0 за 
”Желюша”. Вторият прекъснат мач в Ди
митровград между отборите на ” Желюша” 
и ” Лужница” още не е обсъждан на зелената 
маса, но се очаква лужничаните да го ” спе
челят” с 3:0.

Б. Д.

ИН МЕМОРИАМ
СЛАВЧО (ТОДОРОВ,ВАЦЕВ) КРЪСТЕВ 

Подполковник в пенсия 
(Цариброд, 1.12.1920 г. - Крагуевац, 25. 

10.1998 г)
На 26 октомври на гробищата "Бозман" в Кра

гуевац с внушително траурно шествие роднини, 
съседи, представители на ЮВ, приярели, сърат
ници, колеги и познати, с искрена скръб и пиетет
изпратиха на вечна почивка видния царибродчанин Славчо Кръст- 
ев.Траурът беше покъртителен и съответстваше на Славчовите 
човешки достойнства. Напред традиционния християнски кръст, ор
дените и отличията на покойника, почетен воинишки взвод, "ереи", 
роднини и другите дошли да му отдадат последна почит. Ковчегът 
покрит с държавния флаг. Прочувствени прощални слова прои
знесоха професор Манойло Пилевич и полковник Миломир Младе- 
нович. С три залпа войниците казаха последно сбогом на своя 
старшина.

Славчо Кръстев е роден и отраснал в семейството на известния 
царибродски еснаф Тодор Вацев, беше виден и добре приет между 
своите съграждани където и да живееше. Преди войната получи 
специално икономическо интендантско образование във Военната 
академия в Белград. През периода 1941-1945 г. дейно участва в 
съпротивителното движение, а от началото на август 1944 година 
стана борец и заместник-командир на Царибродския партизански 
отряд.

Подир войната се зае с пион 
ганизира интендантската служ

д. с.

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ
ФУТБОЛ

Гибелен ден за 
еурдулишкитге 

отбори

ВТОРО ПОРАЖЕНИЕ
” Младост” (Сувонпнца): ”Младост” (Босилеград) 4:1 (1:0)

Босилеградска "Младост" записа втора загуба в есенния полусезон 
от настоящото футболно първенство в Междуобщинската футболна 

Враня. На 1 ноември босилеградските футболисти загубиха с 
1:4 от отбора на "Младост" в Сувойница.

С бързи атаки и постоянни промени на местата домашният отбор 
още от самото начало създаваше паника сред защитата на гостите от 
Босилеград и още в десетата минута успя да открие резултата. До края 
на първата част на двубоя босилеградските футболисти напразно се 

да изравнят резултата. Нападенията им бяха или слабо ор
ганизирани. или пък защитата на домакините успешно отнемаше всяка 
топка пред наказателното си поле.

През второто полувреме играта бе по-динамична. В 55 минута бо
силеградските футболисти имаха чудесно голово положение, обаче 
волеят на Б. Воинович профуча на няколко сантиметра над напречната 
греда. След три-четири минути домакините отбелязахл и втория 
и вече беше почти сигурно, че победата ще бъде тяхна. До края на 
срещата те отбелязаха още два. а гостите само един гол.

След мача треньорът на босилеградския отбор Георги Георгиев 
"Нереално е да оспорим заслужената победа на домакините, 

макар че и моят отбор имаше няколко шанса за гол. но не успяхме да ги 
реализираме. Може би и рамо отбелязаният гол на домашния отбор 
повлия върху играта на нашите млади и неопитни футболисти.”

В следващия кръг "Младост" е домакин на Чуковац .

дивизия
Първият ден от този месец 

бе гибелен за футболните от
бори от Сурдулица. В четир- 
надесетия кръг на първенст
вото в Сърбската футболна 
дивизия "Радник” на свой те
рен загуби от "Рудар” с 2:5, а 
"Челик” като гост от "Пуста 
река" с 1:3.

Поради неспортсменско 
поведение на домашните фут
болисти, съдията прекъсна 
мача "Алакинце” - "Морава” 
и той най-вероятно ще бъде 
регистриран със служебен ре
зултат, а футболистите от 
Алакинце ще бъдат ригороз- 
но наказани.

адача да възобнови и ор- 
А в Ниш и Крагуевац. В

ската з 
в ЮН

ер<
:6а

Крагуевац, Славчо Кръстев се пенсионира в чина подполковник на

В която и да било среда да живееше или работеше, Славчо 
спечелваше симпатиите и почитта на хората от всички съсловия иопитваха
възрасти. Отличаваше се с благонравие, скормност и изключително 
трудолюбие - с човещина и готовност за себеотрицание. Беше обо- 
жаем съпруг, грижовен родител, гальовен дядо. Беше майстор - 
виртоуз шивач и кожухар и не се либеше да упражнява тия занаяти. 
Беше възлюбен и надежден съсед. Беше авторитетен и примерен 
старей. Беше заинтересован за събитията в родния си край и винаги 
готов да се ангажира и окаже помощ на напредничавите начинания.

Такъв ще остане в спомените ни нашият Славчо - величав по душа, 
пленник на труда, незнаещ за почивка до последния си дъх.

Д-р Спас Сотиров

си гол

заяви:

СКРЪБНА ВЕСТ
На 4 ноември 1998 година почина нашата мила и непрежалима 

съпруга, майка, свекърва, баба и прабаба
САВКА РАНГЕЛОВА 
от с. Долна Лисина

Скъпата ни покойница ще бъде погребана днес (6 ноември) от 11 
часа на долнолисинските гробища.

Поклон пред светлата й памет!
Опочалони: съпруг Любен, син Борис и дъщеря Станка със 

сомействата си

м. я.
м. я.

НИШКА ФУТБОЛНА ЗОНА

ЗАГУБА В 97-ТА МИНУТА?!
"Топличашш” - ” Балкански” 4:3 (1:1)
ПрокуГше. 30 окшомври шЛ Сшшуиои край То,шиш. .Зрители -300. съуия - Дрпит ™Вр,т,чи<П

Жълти картони: Чершшч от ”ТоПличанин", Пейчев, П. Костов, Г'пората и I апгелов от Палкап- 
ски”

На 7 ноември 1998 година се навършават 40 
ДНИ от смъртта на нашата скъпа и непрежалима

ДИМИТРИНКА И. ГЕОРГИЕВА 
от Димитровград

На този дата що дадем панихида на димит
ровградските гробища. Каним всички роднини и 
приятели да присъстват на панихидата.

Поклон пред светлата й памет!
Опочалени: съпруг Иван, Вера, Любица, Ду- 

шан и Томислав с децата и внучетата си

слсд добра контраатака на Г1. Георгиев прехвърли 
топката над вратаря на домакините като истински 
голмайстор. Съдиите се намериха пред трудна 
задача: домакините "не смеят да загубят мача". Пър
вият помощник-съдия от този момент до края (броих 
точно 10 пъти) спира гостите в засада, която не съ
ществува. Дома кипите, окрилени от такава "помощ , 
с всички сили тръгнаха към вратаря на "Балкански", 
но в редовното време успяха само да изравнят резул
тата на 3 :3. Сега на сцената дойде главният съдия нп 
мача Петров и ч от Свърлиг, продължавайки 
почти 10 минути, без какъвто и да е повод. В 97-та 
минута (в протокола делегатът написа в 93-та) до
макините вкараха и четвъртия си гол и то от чиста 

Главният съдия чакаше помощникът да му

Какъв мач, колко обрати! Въпреки че поведе два 
"Балкански непъти и демонстрира отлича игра, 

успя да спечели и една точка. Виновници за това са 
съдиите, които провалиха едно отлично футболно 
представление и просто не позволиха на публиката да 
се любува на футболното майсторство. Такъв бе дер
би мачът от ХИ кръг на Нишка Футболна зона между 
третокласиракия "Топличаиин ’ и Балкански от 
Димитровград. Димитровградчани влязоха в този 
мач с желание да покажат добра игра, а резултатът 
беше на втори план. Те и показаха добра игра, а за 
резултата се постараха тези, които не трябваше 
съдиите.

"Балкански” откри резултата след хубава атака 
на Гюров. което не се хареса на главния съдия, който 
отсъди несъществуваща дузпа за домакините. (На 
това съдийско решение от сърце се смяха и домак
ините, пишещият тези редове беше сред тях). Когато 
резултатът беше 2 : 1 за домакините, футболистите 
г/г Димитровград надминаха себе си и отново пре
обърнаха резултата. ИаЙ-напред И. Георгиев 
бективно отсъдена дузпа, а след това и Дарко Костов

1шЛв
На 14 ноември 1998 година се навършват 

ШЕСТ МЕСЕЦА от смъртта на нашата мила имача с
непрежалима

ДОКА АРСОВА ВЕЛИНОВА 
от Долна Любата - мах. Бързаци :засада.

сигнализира засада, по той ме стори това, защото п 
гой трябваше да допринесе поне малко за "победата 
на домакините.

Така завърши още една голгота нп младите спор
тисти от Димитровград.

На този ден от 11 часа що дадем шестмесечна 
панихида на долнолюбатските гробища. Каним 

роднини, съседи и приятели да 
присъстват на панихидата.

ВЕЧНО СКРЪБЯЩИ: съпруг Асен, син Станиша. дъщери Мира и 
Ацка, зетьово Сърба и Бобен, внуци Вано, Милена, Миляна, Милан и 
Марко и правнук Димитрино

!всички

д. с.от о-
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АСВААТАТ
Право да ти кажем Минчо, размирише ми главу мойи 

пусто бруканье кико печем да отидем у Високвисочанье с
да си видим селото, кико и жита ми се накривила и скоро че 
цели па земльуту, а дуварите се и стрес ли и каменьете пръ- 
снули кой куде оче. Кпжу ми: "Кола имаш, ква су теквая су, 
пут да возиш с кьев, само дл видиш кикъв асвалт йе послан 
од Криводол до Изатовци има да паднеш ньичкьи. И да не 
новеруйеш Манчо, критиката помогну и я реши да вачам 
баират. Кьев ми йе да се превозим по асвалтираният пут, 
Йедън дън укачи бабуту у колата, егцо не веруйеше за 
асвалтат, село и я и давай. Мину Радейну, па Смиловци, при 
воденицете завърте лево и запе уз Видлич. Док трепнеш те 

Криводол. Ка си излезо из Криводол, па ка си погледа да 
йе путат истина асвалтиран онесвести се од радос. ЬЦом мину 
мослето паркьира колата да се оладе а я излезо, подпре се 
на вратата и само блайим и топим ли се топим кико шикьер 
на жежак кавтор. А пустият пут асвалтиран, прострел 
змия, раван ко тепсия и краят му се не види. Леле майкьо, 
са ка притиснем, па ка надуйем гайдето, док кажеш бритва

ти

се ко

в здраво тяло ■
ЗДРАВ ХУМОР

Моля, без докачение у село съм.
- Айде бре Васко, доста си коколил у тия пут ко теле у 

шарена врата! - поче да ме чегари бабата.
- Мани ме бабо, мани ме! Пусти ме да се нарадуйем на 

овуя убавиню! Па ти знайеш ли од кига чекам тия пут да се 
асвалтира. И еве га!

- Море ти млого лайеш, ама кока че ти тьрни шията!
Седо Манчо я у колата с голем мерак. Од кьев дало и

жмигавац ако нема жива душа, прописат си йе пропие, и 
пойдо. Увърлъи у първу, па у втору, те ти и трекьу и реши 
най-после да гьи гостим и у четвърту. Леле майкьо, ка гьи 
наду» па ка полетеше пустата кола, колегията се не опираю 
наземи! Те тека Манчо, несъм проигьл ни пешестотин метра 
и с най-големуту бързину ка се муну у некьикъв рополяк, 
джомбе, кали ще, лочкье, дупка до дупку. Леле изгоре, пресеко 
се начисто. А таратайкьата ко луда, ка поче да щъркляйе, па 
ка поче да рипа ко удозица у оро, од камик на камик, од 
лочку у лочку! Нити смейем да прикочим, нити да погледам 
дека съм Тикье колата улетеше у некакву воду до колена и 
угасише се. Полъка отвори пенджерат на колата, провре 
главу и зяпам ли зяпам. Позна \1алкьевицу, върбете и водуту 
коя си тука тече из путат од памтмвек. Тек сьга погледа у 
бабуту. А она, потъвнела па помодрела Про.мърда малко, 
леле, па ка ньу се раззърза йезик:

- Мижльо! Кьорчо! Кико возиш, та че изгьинемо! Не видиш 
да си погрешил путат? Дека ти йе тия асвалт що га валеше?!

- И стопил се бабо, потопил! - йедва промъца А да съм 
погрешил путат, млого че извиняваш. Знайем га упърсти. 
Само си йе млого малко асвалт истресен. Нема време ни да 
се зарадуйем а стео да отидем пред вратата на Св. Петра.

- Доста си се въ]ггел на седалкуту ко шугава овца. Я се 
извлачи да п]х>вериш да не смо истресли некойе коло - 
налюти се бабата.

Леле Манчо, ко ми това рече я си гълтггу йезикът. Начисто 
се олади. Изгобеля се некако из колата, загази у водуту и поче 
да тражим колетиятл А она се не виде од воду. Пипам и 
бройим: йедно, две, тети и три, еве ти и четири. Четири 
значи... кико четири? Леле майкьо, йедното съм негде ис- 
тресьл. Мора да буду пет!

- Море горньат да те истресе! Дека виде кола с пет колетия. 
Ти си Васе начисто излапел.

- Има малко бабо, има! - поче да вой се умилкуйем. Ко йе 
люта че искочи па има ко гьрсницу да ме избуа по водуту. 
Некико извлекомо колата на суво, причекамо да се малко 
процеде, упалимо гьи и на заод слънце стигомо у село.

Па очу да ти кажем Манчо, ако те пекой пут нанесе Бог 
да идеш за Висок, немой да слушаш чуждо оратенье. Путат 
йе асвалтиран неколко крачкье а натам си йе кал и лочкье.

ТАТКО
Участвайки в спора по въпроса дали между кравите 

в Димитровградска община има и породисти или не, един 
член на ИО каза, че майката се знае винаги, но често 
пъти бащата е под въпрос.

- И това се знае! Ако майката е оплодена изкуствено, 
бащата е ветеринарът! - подхвърли един от членовете.

През първата брачна нощ младоже
нецът не може да направи нищо и се 
сърди на съпругата си:

- Давай, де, помогни ми с ръце!
- Не мога, болят ме ръцете.
- Къде си тръгнала да се жениш с тия 

болни ръце!
ПАНТАЛОНИ

При един шивач, пенсионер, дошъл един димитро- □вградчаннн да си ушие панталони.
- Моля ти се да бъдат хубави панталоните, нали Срещат се две приятелки, които на

скоро са се омъжили. Едната казва въз
торжено:

- Мъжът ми е ангел!
- И моят не е мъж.

знаеш?
- Не бери гайле. всичко ще е наред.
- Абе знам, ама те моля да ги ушиеш добре, мъжки

да са!
- Е, добре, щом сакаш мъжки, ще ти оставя дупка 

отзад! - кипнал шивачът. □
Жена скрила любовника си в гарде

роба. Той преседял там до посред нощ. 
След това не издържал, облякъл кожух

САМО ДА СЕ ЗНАЕ
Казва ми тези дни д-р Симеон Басов:
- Не само димитровградската, но и пиротската бол

ница е наша!
-!?!
- В партера е главен Новко от Пъртопопинци, ан- 

естезиолог. На първия етаж е Киров от Височки Одо- 
ровци, гинеколог. На втория е Никифор, хирург от Ди
митровград, на третия съм аз, а на четвъртия е Гошко, 
кардиолог, пак от Димитровград. Само да се знае!

и полека се опитал да се измъкне от 
гардероба. В този момент мъжът се съ
будил:

- А ти кой си?
- Аз? Аз съм ... молец!
- А кожуха - къде си го понесъл?
- Ще го ям у дома.а. т.

-'7* АСЕН
И Голяма конкуренциярисува: Б Димитров

прАьиш г
РА&С.С/, НО

ОСНОВАТЕЛ: Народна скупщина на Република Сърбия /лектор-езиков редактор/, Манол Янев, Никола Цветков /техниче- 
ИЗДАВА: Издателство "Братство", Ниш, Кей 29 декември 8. ски редактор/. ТЕЛЕФОНИ: директор (тел,факс) (018) 46-454, редакция 
ДИРЕКТОР: Венко Димитров. УРЕЖДА: Редакционна ко- (018) 46-845. Комерциала (018)352-751. Вестникът излиза всеки петък, 
легия. ГЛАВЕН И ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР: Ванче Богоев. Годишен абонамент за '98г. е 52 дин.(3а чужбина двойно повече). 
РЕДАКЦИЯ: Алекса Ташков, Бобан Димитров, Васко ДЖИРО СМЕТКА: 42500-603-1-9529, СПП Ниш. ПЕЧАТА:
Божилов, Кирил Георгиев, Красимира Иванова - Николич ГП "МИШИЧ" .Црвених яворова 17. Телефон, Факс: (018) 715-691

ьрштВо
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА 

НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ


