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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ
.
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ПЪРВАТА КОЛОНКА ОТ ПРОТЕСТНИЯ МИТИНГ НА СЪРБИТЕ В КОСОВО ПОЛЕ ПРОТИВ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА АЛБАН
СКИТЕ ТЕРОРИСТИТОМАХАВК

ИТОМПУС СТОИЛКОВИЧ: ДЪРЖАВАТА ВИНАГИ 

ПОБЕЖДАВА ТЕРОРИСТИТЕПрекалено наивен тря
бва да е човек, за да повя
рва на думите на Бил, че 
бомбардирането срещу Ир
ак няма нищо общо със се- 
ксаферата му и политиче
ския процес срещу него. То
ва потвърдиха най-горещи
те му защитници в Конгреса | 
- неговите демократи: "Са- : 
мо шест дни преди Коледа, * 
докато нашите армейци во
юват, тук някои насилстве
но се опитват да свалят дъ
ржавния глава и върховния 
комендант! Какво ще каж- ! 
ат младите войници, когато } 
узнаят, че сме компромети- .

• Никакви злодеяния на албанските терористи не могат да разколебаят нашия народ, заяви републиканският министър на вътрешните 
работи и добави, че служителите на МВР изпълняват задачите си професионално и отговорно, както и всяка друга полиция в света, 
когато е принудена да се бори с престъпници

Около 2000 граждани на Ко- да ви принудят да напуснете Ко
сово поле организираха в поне- сово и Метохия. Напротив, за 
делник протестен митинг против нас от МВР и за вас това е още 
злодеянията на албанските те- една причина да поведем енер- 
рорнсти в Косово и Метохия, на гична борба за окончателното 
който присъстваха министърът унищожаване на терористите, 
на вътрешните работи на Сър
бия Влайко Стоилковнч, предсе- Югославската войска бдително 
дателят на Временния изпълни- пази границата и не позволява 
телен съвет на покрайнината пренасяне на оръжие и преми- 
Зоран Анджелкович н председа- наване на терористи, като по то- 
телят на Покрайнинския коми- зи начин осуетява тяхното въо- 
тет на СПС Воислав Живковия, ръжаване и кадрова ревитали- 
В речта си на митинга републи- зация. ”А нашата задача е да се 
канският вътрешен министър погрижим за свободното мина- 
между другото изтъкна, че ни- ване по пътищата и за сигурно-

бия и СРЮ, каза Влайко Стои- 
лкович.

Призовавайки гражданите за 
сътрудничество в съвместната 
борба с терористите и сепарати
стите и за опазването на инте- 
гритета и суверенитета на стра
ната, Стоилкович заяви:

Стоилкович подчерта, че.

- Ядрото на терористичните 
банди е унищожено. Останаха 
само малки групи, които теро
ризират сърби, черногорци, ро- 
ми... и собствения си народ. Ос
танаха само групи от престъп
ници, които си служат с най-без- 
срамните средства - отвличания, 
измъчвания, убийства. Това оче-

рали върховния им комен
дант?"

- Те са с по-висок морал 
от върховния си! - катего- \ 
рични са републиканците. 

Много са доказателст-
къде в света терористите не са стта на гражданите и тяхното 
победили държавата и продъл- имущество и ние я изпълняваме

успешно. Служителите на МВР
Влайко Стоилкович

ртава истинската им природа п
- Бъдете сигурни, че и наша- изпълняват задачите си профе- Метохия, така и на хората отвс- фашистките характеристики на

ички среди в Сърбия и СР Югос- проекта и целите, за които се за- 
лавня. Тя показва, че нашите хо- стъпват. Обаче ние можем и ще

жи:вата за връзката между аг
ресията на Клинтън и аг
ресията срещу него. Само 
два дни след като пред те
левизионните камери на 18

та държава няма да позволи в снонално и отговорно, както и 
Косово и Метохия да победятте- всяка друга полиция в света, ко- 
рористите. Уверен съм, че ни- гато е принудена да се бори с ра проявяват категорична реши- предприемем всичко, което е по 
какви злодеяния на албанските престъпници”, добави той. мост да опазят отечеството си и силите ни, за да заловим банди-
терористи не могат да разколе
баят вас, нашия народ тук, и ни
какви заплахи и натиск не могат

август си призна, че е имал 
неприлични отношения с 
Моника, Бил заповяда да 
бъдат изстреляни крилати 
ракети срещу терористиче- 
ските бази в Афганистан и 
Судан.

- Разбираема е загриженост- всичко, което е сътворено досе- тите и престъпниците и да ги пз- 
Косово га и което се предприема за бъ- правим пред лицето на закона.та както на вас тук, в 

поле и други места в Косово и дещето и просперитета на Сър-

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СЪРБИЯ ПРИЕ ПАТРИАРХА НА СРЪБСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА

ПРИНОС ЗА СПЛОШОСПАНА СРЪБСКИЯ НАРОДСъвпадението между 
агресията на Клинтън и аг
ресията срещу него може 
да бъде много опасно. За- 
щото политичекият процес 
против него в Сената може 
да продължи и няколко ме
сеца - време, достатъчно 
да бъдат предизвикани не 
само нови локални, но дори 
и глобални травми.

За да спаси поста си, 
Бил най-грубо пренебрегна 
институциите и принципите 
на международното право, 
включително и Съвета за 
сигурност на ООН. Агреси
ята срещу Ирак показа, че 
силните на деня могат утре

Милан Милутинович и патриарх Павле водиха разговор зя решава
нето иа някои статутни и собственически вз»проси на СПЦ

Президентът на Република сн разговор патриархът на Ср- 
Сърбия Милан Милутинович ъбската православна църква 
прие във вторник Негово свс- запозна президента на Сърбия 
тейшество сръбския патриарх е желанието на СПЦ да бъдат 

Павле, който беше решепи някои статутни и соб-господин
придружен от банатския егш- ствсничсски въпроси. Прсзи- 
скоп Хризостом и браничеве- дентът Милутинович оснедо- 
кия епископ Игнатий. ми патриарх Павле за мерките,

В откровения и всеобхват- които се предприемат от дър-

ОТКРОВЕН РАЗГОВОР: Президентът Милутинович в разговор о 
пвтриврх Павле и сътрудниците му

жавните органи, за да се намерят най-добрите решения. Па
триархът благодари на президента за нскреннте усилия, конто 
полага правителството на Сърбия за ускореното приемане на 
справедливи решения.

Президентът Милутинович и патриарх Павле изразиха увер
еност, че държавата и църквата и занапред ще сътрудничат, 
допринасяйки за сплотеността на сръбския народ в този важен 
период на неговото съществуване и развитие, се казва в офи
циалното съобщение.

НА 28 ДЕКЕМВРИда насочат ракетите си към 
която и да било друга точка 
в света. Поради това е и 
разбираема най-новата ру
ска инициатива за създава
нето на нов баланс на си
лите за XXI век: триъгъл
ника Русия-Китай-Индия.

8 навечерието на Нова
та година имаме право да 
се надяваме, че колектив
ната историческа памет на 
човечеството ще запомни 
актьорите на тази драма не 
по травмите, а по реквизи
тите - томахавка и томпуса.

Заседание на 

Народната скупщина
Председателят яа Народната скупщина на Република Сърбия 

Драган Томич свика четвъртото заседание на втората за тази 
година сесия иа републиканския парламент, което ще започне па 28 
декември, съобщи Информационната служба на Скупщината.

Народните представители трябва да обсъдят предложените от 
правителството законопроекти, сред които св и законопроектът за 
измененията и допълненията към Закона за условията 
ооборот, оказване на услуги в стокооборота и инспекционния 
трол, законопроект за допълнения към Закона за жилищата и 

изменения към Закона за планиране и благоус-
]%1МСНЕМ

I«Ши о€Т1ейойем1П1 * кшметакл

30 сток- 
К011-

законопроект за 
трояванс на пространство и селища.В.С.В.



ЮГОСЛАВСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ ПРИЕ ВИСШИЯ КОМИСАР НА ООН ЗА БЕ- ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ВИС В КОСМЕТ РАЗГОВЯРА 
ЖАНМИ С АМЕРИКАНСКИЯ ДИПЛОМАТ РОСИН

ТРАЙНО ДА БЪДАТ РБШЕНИ 

ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗАБЯГНАЛИТЕ 

И РАЗСЕЛЕНИТЕ ЛИЦА

ДИАЛОГЪТ Е ПРЯКА 

НЕОБХОДИМОСТ
Прсдсстелят на Временния изпълнителен съвет в Космет 

(ВИС) Зоран Анджелкович разговаря във вторник с директора на 
Дирекцията за Южна и Централна Европа в Стейт департамента 
Лорснс Росин за обстановката в южната сръбска покрайнина.

Росин заявил, че въпреки известния напредък "неговото пра
вителство е загрижело заради най-новите събития в Косово и Ме
тохия, които най-много засягат населението в тази покрайнина”. 
Той изразил дз,лбоката си жалост от убийствата в Печ, Косово поле 
и Подуело и настоял, с помощта на международната общност да се 
постигне политическо решение и да се създаде атмосфера за за
почване на диалога.

Пояснявайки обстановката в Космет, Зоран Анджелкович под
черта, че в настоящия момент е най-важното международната об
щност да извърши натиск върху отделните лидери на албанските 
политически партии да разговарят с представителите на държа
вната делегация на Сърбия и с представителите на другите национ
ални общности в Покрайнината.

Анджелкович подчерта, че след споразумението Милошевич- 
Холбрук терористите още повече засилили дейността си.

В този смисъл, посочи Анджелкович, държавата и нейните 
органи предприемат ефикасни мероприятия, за да защитят инте- 
гритета и съверснитета на страната и да обезпечат сигурност и 
спокойствие за гражданите.

Росин се съгласи, че полицията в такива условия трябва да 
отговори със собствени методи.

В Косово и Мстохия няма пито едно разселено лице под от крито небе, пито пък смцсствува хумани
тарен проблем, който да не се решава от надлежните държавни органи

”—] ...описаната ъ. 
Президентът Милошович в разговор със Садако Огата югослакко-шшкко атидаичкпо |

Президентът на СР Югосла- на тезн лица и преди всичко за област, така че в Косово и Мето- 
вия Слободан Мнлошевич прие интензивно създаване на услов- хня днес няма нито едно разсе- 
във вторник висшия комисар на ня за връщане на бежанците по лено лице под открито небе, 
ООН за бежанци Садако Огата домовете им. то пък съществува хуманитарен
със сътрудниците й. Във връзка с положението в проблем, който да не се решава

В разговора е изтъкнато, че Косово и Метохия, към което от надлежните държавни орга- 
Съюзна република Югославия висшият комисар на ООН Сада- 
все още се грижи за около 700 ко Огата е проявила висок ин- 
хиляди забягнали и разселени терес, бе казано, че правителст- 
лица от Босна и Херцеговина и 
Хърватска. Около половината

ДЕЛЕГАЦИЯ НА БОСИЛЕГРАД ПОСЕТИ КЮСТЕ
НДИЛНИ-

ПОДПИСАНО Е СПОРАЗУМЕНИЕ 

ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВОНИ.

В разговора участваха и под- 
вото и местните органи на вла- председателят на съюзното пра- 
стта продължават да оказват вс- вителство Никола Шаинович и На 17 декември тази година официална делегация на Общин

ската скупщина в Босилеград посети град Кюстендил, където про
дължиха разговорите с представители на община Кюстендил за 
установяване на сътрудничество между двете съседни и крайгра
нични общини.

В разговора беше изтъкнато, че Босилеград и Кюстендил тря
бва да развиват сътрудничество в духа на добросъседските отно
шения между Съюзна република Югославия и Република Бълга
рия. Съгласно тези становища, двете делегации уточниха и под
писаха споразумение за:

1. Установяване и развитие на сътрудничество в областта на 
транспорта, здравеопазването, образованието, културата и спорта.

2. Съдействие за решаването на въпроси във връзка със соб
ствеността и наследството на семейства и роднини от двете страни 
на границата.

3. Стимулиране на търговско-икономически връзки.
Сътрудничеството между двете общини ще бъде в съответствие

с действащите спогодби и договори между СР Югославия и Репуб
лика България и дава възможност в 
общини и райони от двете държави.

Делегациите на двете крайгранични общини формираха 
ботни комисии

от тях са стари хора, жени и деца. естранна помощ на населението, съюзният министър на външни- 
Нашата страна се застъпва за Така е създадена възможност за те работи Живадин Йованович. 
трайно решаване на проблемите нормализация на живота в тази

^^тделни представители на междуна- 
родната общност изедна- ^ 

квиха масакъра на шестте 
момчета в Печ с инци
дента на югославско-ал
банската граница, когато 
пазачите на държавната 
граница осуетиха голяма 
група терористи в доста
вката на огромно количе
ство най-съвременно оръж
ие. Такива изявления не допри
насят за успокояването на обстановката в яли пред войниците си, а не са имали 
Косово и Метохия, а напротив - дават нов компютри и видеоигри.

Категорично отричайки връзката между
данта общност по такъв начин иска да ни б^ц°“вСТ ПР°Ч0С'вКонгресасбом- 
помогне за решаването на косметската кри- ^Р?я ° богоугоАният каза ПР0А на' 
за, по-добре да не ни помага. Нашата дър- „яно Т%Са запоянали малко П0‘
жава има сили да се справи с тероризма °е ИЗбеГН0 наиивеликия "слям-
Каква рана - такъв цяр! Ски празняк ' Рамазана. Не иска богобо-

язливият Янки да оскверни религиозните

хвана на въдицата му, че Косово е най- 
голвмият проблем на планетата 

Земя, поради което трябва 
да се бомбардират сърби- 

к те, той в последния мо-
1 мент се качи на влака за 

Ирак, за да подели сла- 
■ вата на пълководец със 
" събрата си отвъд Атлан-

тика. Ашколсун! Е нищо от 
това, че славните пълко- него да се включат и други

водци през историята са върв-
ра-

конто се задължават до края на януари следващата 
година да изготвят програма за сътрудничество, която ще се ут
върди до края на февруари 1999 година от Общинската скупщина в 
Босилеград и Общинския съвет - Кюстендил.

Ето и състава на комисиите. За община Босилеград: Сотир 
Сотиров - председател, Никола Савов - секретар, Васил Йованчов, 
Васил Такев, Стаменко Пенев и Ивайло Станчев - членове. За 
община Кюстендил: Валентин Вълев, председател, Никола Чав
даров, секретар, Дннчо Желязков, Ленин Стоименов, Ангел Шопов 
и Георги Сотиров - членове./'"'лед отказването на Съвета за сигур- чувства на мюсюлманите! А това, че през 

ч^ност “богобоязливият и непорочен" първия ден на Великия пост в Багдад бяха 
Бил се обърна към Всевишния да благос- погребани 68 жертви, сред които имаше и 
лови агресията му срещу Ирак. Най-веро- Деца--- Все пък войната си е война! 
ятно “богоугодният" е получил търсената 
благословия, щом като няколко мига след

м. я.

ОБЩИНАР ПРИЗОВАВА 
КОЛЕГИТЕ СИ

|у ложе би поради същите съображения
това над иракската столица се състоя про- метохия^Нш^и'м6ардирането на Косово и 
моция на оръжието за следващото хилядо
летие. Целта е да се унищожи иракското 
химическо и биологическо оръжие за ма
сово унищожение, което никой не е видял.
А толкова години международните наблю
датели прекараха там. Нима напразен да е Рвата шумадинска порнокомедия. Дотег

нало на шумадинците да гледат как За
падът се ерчи.

сме държава с най-много 
празници: държавни, семейни, религиоз
ни...

Възмутен съм от поведението на министър-председателя Иван 
Костов, на външния министър Надежда Михайлова и на президента 
Петър Стоянов по ситуацията около Съюзна република Югосла- 

Българската общественост беше и подведена, и излъгана. Из
лъгана, че правителството няма позиция по въпроса, след като 
всичките чухме лично от говорителя на НАТО в събота точно 
обратното, и подведена, че въпросът за въздушните коридори ще 
се решава в Народното събрание. Категорично съм против каквато 
и да е косвена намеса на България в този конфликт. Призовавам 
колегите си от общините по границата със СРЮ да направят съ
щото.

ДИНЧО ЖЕЛЯЗКОВ, председател на ОбС - Кюстендил (от вестник "Дума“)

□ естниците през тая седмица извести- 
Оха, че на бяло видело е излязла пъ-

вия.

трудът им?

А^ветовна слава си спечели и британс- 
ч^кият премиер. След като никой не се

В. Богоев
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МИЛОВАН ДРЕЦУН: ДНЕС В ДИМИТРОВГРАД

НЕ ТРЯБВА ДА 

ПОЗВОЛИМ НА ” АОК” 

ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА 

СКУПЩИНА
Днес (25 декември) в Дими

тровград се провежда заседание 
на Общинската скупщина, посл
едното за тази година.

Отборниците на скупщината 
ще разискват по няколко въпро
са, от които най-интересни са ре- 
балансът на бюджета за тази го
дина и приемането на решение 
за временно финансиране на об
щината през първите три месеца 
от следващата година.

Според предложеното изме
нение общинският бюджет от 15 
225 319 динара се увеличава на 20 
880 000 динара, което е увели
чение с 37 на сто. В обоснова- 
ннето на предложеното измене
ние се казва, че това е направено 
въз основа на осъществените 
средства за 11 месеца от тази го
дина. Редовните приходи от да
нъка върху оборота се осъще
ствяват само с 51 % и затова се 
предлага да се намалят . За раз

на улиците в града дори 2141 000 
динара. Най-много от средства
та са дадени за спортната зала - 
7 518 000 динара.

Що се отнася до временното 
финансиране на общината през 
първото тримесечие на следва
щата година, предложено е сред
ствата да представляват една че
твърт част от съвкупните при
ходи в бюджета за тази година. 
Разбира се, осъщестените при
ходи и разходи от временното 
финансиране ще намерят своето 
място в бюджета за 1999 година.

Освен по тези въпроси, отбо
рниците трябва да приемат ре
шение за изменение на решени
ето за комунални такси, за полз
ване на строителните площи в

лика от тези, средствата от ло
кални извори се осъществяват 
със седем на сто повече от за
плануваното (160 000 динара). 
Допълнителни 300 хиляди общи
ната е получила от републиката, 
както и 110 хиляди повече от 
Министерството за спорта. Уве
личени са и средствата от полз
ването на базата за товарен тра
нспорт.

Значителното увеличение на 
бюджета не се отнася до ползва
щите средствата от бюджета. 
Тези средства дори са намалени 
с 27 %. Увеличсниието се отнася 
преди всичко за комуналната 
дейност, къдего има значителни 
капиталовложения. За хигиена
та в града са изразходвани 529 
хиляди, за осветление 297 хиля
ди, за водоснабдяване 223, за по
ддържане на пътищата 199, за 
солидарно жилищно строителс
тво - един милион, а за уреждане

В края на миналата седмица паратисти, които междувремен- 
в Пирот се проведе трибуна, на но са усвоявали военни знания в 
която като гост говори Мнлован базите на НАТО навред по све- 
Дрецун, член на Главния отбор та, а особено в лагерите в Р. Ал- 
на СПС и известен военно-по- бания.
литически коментатор. Трибу- По думите на Милован Дре- 
ната е организирана от Съвета цун американците закрилят ал- 
на младите социалисти (МС) за банските терористични банди, а 
Пиротски окърг и на нея при
съства и делегация на СПС от

съветват лидерите на това на
ционално малцинство да не пре- 

Димнтровград, оглавена от м-р товарят със сръбските власти. 
Драган Колев, председател на "Междувременно 
димитровградските социалисти, да възстановят и въоръжат раз- 
и Бобан Петров, председател на
Съвета на МС в Димитровград и АОК’, конто напролет 
пръв човек на Съвета на МС за 
Пиротски окръг.

те се опитват

громените части на т. нар. 
възна

меряват пак да започнат жест
ока борба срещу силите за енгур- 

В своето изчерпателно цзло- ност на Сърбия в южната сръб- 
женне Милован Дрецун анализ- ска покрайнина. Ние не трябва 
пра детайлно настоящата поли- да позволнмтова, понеже тогава 
тическо-военна костелация на ЮВ и сръбските полицейски ор- 
силите в света и особено набле-

града и в комерческата зона на 
границата и още някои решения, 
свързани с редовната дейност на 
общината.гани могат да се озоват в твърде 

гна на актуалното международ- незавидно положение, т.е. да се 
но положение на Сърбия и Юго- озоват измежду два огъня, тъй 
славия. Дрецун изтъкна, че като срещу тях ще се борят и 
САЩ настояват да сведат терц- силите на НАТО, които в мо- 
торията на Сърбия на само 42 мента са разположени в Маке- 
хнляди квадратни километра, с дония и които имат задача уж да 
цел тази държава да стане не- спасяват верификаторите на 
значителен фактор на Балкан- ОССЕ, ако техният живот бъде 
ите и в международната общн- застрашен”, добави Дрецун. 
ост като цяло. Той подчерта, че 
най-силната страна в света иска 
да държи Сърбия в постоянно той изтъкна, че в международ- 
напрежение и да я представя в ната общност истината за Косо- 
очнте на международната общ- во и Метохия полека-лека изли- 
ност като постоянен дестабилиз- за на бял свят. Тази тенденция се 
иращ фактор на Балканите и по- забелязва и в последния отчет на 
широко. Дрецун изтъкна, че ам- генералния секретар на ОН Ко- 
ериканските военни експерти са фи Анан. Милован Дрецун от- 
съставили план за Косово и Ме- говаря и на въпросите, които му 
тохия преди десетина годиш! и поставяха присъстващите на тр- 
че този план именно през тази ибуната.

А. Т.

СЪВМЕСТНА СЕСИЯ НА СКУПЩИНАТА И УС НА РСК В НИШ

УВЕЛИЧЕНИЕ ВЪПРЕКИ САНКЦИИТЕ
През изминалите 11 месеца от годината стопан- присъдени на "Бетониерка” от Алексинац, ЕИ ”Че- 

ските колективи в Югоизточна Сърбия отчетоха ув- гар” от Ниш, Леярната за цветни метали към МИН 
елнченне на производството с 16,7% в сравнение със -Ниш, "Хисар" от Прокупие, ”Импекс-промет” от 
същия пеиод на миналата. Особено важно е, че за- Ниш, Частното предприятие ”Елим-Пром” Ниш и 
бележителен ръст на производтево и пласмента са ”Юготехника” Ниш. 
осъществили основните стопански отрасли, което, 
въпреки тежкото бреме на санкциите (или тъкмо лорад Ристич (ББ "Нишка банка” А.Д.Ниш), Йордан 
заради това) може да се счита за относителен успех. Димитров ("Балкан” Димитровград) и д-р Драгослав 

Това подчерта в уводната си реч на съвместното Стефановнч (МИН Ниш), 
заседание на Скупщината и на Управителния съвет 
председателят на Регионалната стопанска камара Ра- 
нко Йовнч.

На заседанието бяха присъдени награди на колек- Божидар Йоиич, за.чесшник-генерален директор 
тиви и стопански ръководители, отчели най-добри на МИН Ниш. 
резултати през 1998 година. Награди на РСК бяха

Към края на изложението си

Лауреати на лични награди за тая година са Ми-

За директор на Представителството на Юго
славската сшойанска камара в София е назначен

година е започнал да се реализ
ира от страна на албанските се- В.С.Б.Б. Димитров

ЗАСЕДАНИЕ ЗА СТАРА ПЛАНИНА

V » Ч 1Й1 ' ^
ШШШтттт

ПРОЕКТЪТ ” СТАРА ПЛАНИНА” 

ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ДО 2010 ?
II!

5

Приключи до 2001 година, докогато трябва да бъдат 
готови всички научни експертизи и студии. Във втората 
фаза - от 2001 до 2010 година - с запланувано да се 
изградят и пуснат в действие повечето от обектите, 
които ще осъществяват определени приходи, а част от 
тези приходи ще се отделя за доизгражданото па не
завършените обекти. Финансови средства за реализа
цията на целия комплекс на Стара планина,според пред
варителните планове, би трябвало да пристигнат от 
Фонда за развитие на Сърбия,съответните републикан
ски и съюзни министерства, югославските граждани, 
които работят в чужбина, концесиите и други изго-

Д-р Вукадии Маркович, собственик на фирмата 
"Марк-имлекс" от Белград и представители 
предприятие "Сърбияшуме”, което е сключило с Ма- 
рк-импекс” договор за изработка на макропроект за 
аграрно-екологическо и туристическо развитие на рай
она Стара планина, проведоха работно заседание с пред- 

институции, фирми и съответни републи
кански и съюзни министерства, които са изпълнители 
на този проект. На заседанието присъстваха и преде.а- 

четиритс общини - Пирот, Димитровград, Ь. 
паланка и Княжевац - част от чиито територии е раз- 

района на Стара планина, в рамките

на явното

$

V,.ставители на

вители на

наположена в
който трябва да бъде реализиран споменатият проект, 

заместник-министърът на туризма на Сърбия
чници. Ши*Включвайки се в дискусията, генералният дирек тор 
на гостилничарско-турисгичсското предприятие 
кан” от Димитровград Йордан Димитров информира в 
общи линии присъстващите за дейността и бъдещите 
развойни програми на тази фирма, като подчерта 
перспектива "Балкан” е особено заинтересован да от
крие сгоково-транснорген център. Председателят на 
ИО на ОС в Димитровград и финансовият директор 
"Балкан” Зоран Геров изрази съмнението, че проектът 
на д-р Маркович е такъв, какъвто е трудно може да се 
реализира до 2010 година. Като голяма пречка за из
пълнението на този проект, който теоретично е 
работен добре, Геро»» посочи българската ядрена цен
трала "Козлодуй”, чисто закриване не е само иконо
мически, но и политически въпрос за властта в източ
ната ни съседка.

От името на министерството па туризма заместник- 
министърът Бранислав Додич обеща, че министерст
вото ще следи твърде внимателно всичко онова, което

както и
Бранислав Додич.

В изложението си професор Маркович наблегна 
'туристическите преимущества на района на Стара 
ина и възможностите в него да бъдат построени обекти, 
които ще посещават туристи от страната и чужбина, 
желаещи да се занимават предимно със ски-спорт или с 
разнообразни спортно-възстановителни дейности

височина от около 1000 метра. Маркович

"Бал-
на

■план-
, че »»

Старопланинска зимна картина
паи то

на надморска
подчерта, че в бъдещия аграрио-екологически и гур- 

комплекс, който ще заема площ от 3437 км2 
(това е 4 на сто от цялата територия на Сърбия) съ
ществуват подходящи условия за развитие и на /(рути 
видове туристически дейности като ловен туризъм, уи
кенд туризъм и т.и.. В този комплекс биха могли да 
бъдат настанени едновременно между 8 и 10 хиляди 
туристи. Реализацията на целия проект, по думите на 
професор Маркович, трябва да се проведе в две фази. 
Както е запланувано, първата фаза би трябвало да

предприемат изпълнителите на проекта и оповести, че 
през следващата година в рамките на министерството 
ще се сформира Фонд за развитие на туризма, от който 
определени средства ще бъдат отпуснати и за реали
зацията на проекта на проф. Маркович.

истически и »-

В. Димитров

о25 ДЕКЕМВРИ 1998 г.



ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА ОО НА ЮЛ В ДИ
МИТРОВГРАД

В ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СПС В БОСИЛЕГРАД

СТОТИНА НОВИ ЧЛЕНОВЕ
ОСЪДЕНИ СА 

ЗЛОДЕЯНИЯТА 

НА АЛБАНСКИТЕ 

ТЕРОРИСТИ

С откровени, съдържателни и принципни политики, винаги готова да сътрудичи е останалите демок
ратически определени политически сили, които се борят за мир, гражданско равноправие и свобода, 
социилнп привди и нссстринни творчески изяви, Социалистическата партия на Сърбия все повече’ 
приплача вииминисто ни всички слоеве ни хорити.

Броят на членовете на СПС ди хора. Сега Общинската ор- тоянните приоритети в програ- 
п Босилеградска община поето- ганизация на СПС в Босилеград мата на Общинския отбор на 
янно се увеличава. Според спи- наброява над 1500 души, или все- СПС, неговите органи и тела. 
денциятп, от началото на тази ки 7 жител на общината е член Целта е във всяка местна общ- 
година досега числото на члено- на тази политическа сила. 
вете на тази партия в нашата об
щина е нараствало със стотина Изпълнителния отбор на ОО на задвижва решаването на актуал- 
души. Само през ноември са при- СПС в Босилеград, подчерта, че ните проблеми в местната общ- 
сти 15 души. В състава на ор- приемането на нови членове и ност и в общината, 
ганизациите преобладават мла- занапред ще бъде един от пос-

иост да бъде формирана местна 
Милча Лазаров, секретар на организация на СПС, която ще

През миналата седмица се 
проведе пресконференция на 
Общинския отбор на Югосла
вската левица в Димитровград, 
на която към журналистите се 
обърнаха Васа Алексов, под
председател на тукашния ЮЛ, 
Снежана Симеонова, говори
тел и Томнслав Мнтов, секре
тар.

ра, които застъпват идеята за 
равноправието на народите и 
югославската идея. В рамките 
на дейността си Активът за мл
адежта ще организира спорт
но-възстановителни дейности, 
изложби, трибуни и други кул
турно-забавни, политически и 
други прояви.

Обръщайки се към пред
ставителите на медните, секре
тарят на Общинския отбор на 
ЮЛ Томислав Митов отдели 
особено място на актуалната 
обстановка в димитровградс
кото стопанство, като изтък
на, че в по-нататъшната си дей
ност ЮЛ ще настоява за въз
становяването на местните 
стопански фирми, защитата на 
работническите права и наста
няването на работа на млади 
хора.

м. я.

В СДРУЖЕНИЕТО НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БО
СИЛЕГРАД

• ТАЗИ ВЕЧЕР В 
ДИМИТРОВГРАД

ТРАМВАЙ 
”ЖЕЛАНИЕ»

НОВОГОДИШНИ КОЛЕТИ 
ЗА НАЙ-ЗАСТРАШЕНИТЕВ изложението си Алексов 

най-напред изтъкна, че дими
тровградският ЮЛ осъжда ка
тегорично гнусното злодеяние 
на албанските терористи в 
Печ, където неотдавна са уби- 
те 6 невинни сръбски младежи. 
Подпредседателят Алексов 
каза, че бандитите от АОК си 
служат с нацистки методи и по
дчерта, че единственият начин 
за решаването на проблемите 
в Косово и Метохня е диало
гът. За нападението на силите 
на САЩ и Великобритания 
срещу Ирак Алексов каза, че е 
лишено от правова основа и че 
тази силова намеса е в разрез с 
Хартата на ОН.

Снежана Симеонова осве-

Обсъждайки материално- жението не забравя своите 
то положение на членовете на членове”, подчерта Анге- 
Сдружснието на пенсионерите лов. 
в Босилеград на проведеното

Това е заглавието 
на Пиесата, която 
тази вечер от 19 часа 
ще изнесат членовете 
на Младежкия театър 
към Младежкия съвет 
от Пирот в голямата 
зала на Центъра за 
култура в
Димитровград. Пие
сата е Подготвена По 
текст на Тенеси 
Уилямс, а е Постановка 
на младия 
димитровградски 
режисьор и актьор 
Борис Лазаров, който 
изПълнява и една от 
главните роли в нея.

миналия петък редовно засе- Членовете на Управи- 
дание, Управителният съвет телния отбор разискваха и 
на сдружението взе решение да 
окаже помощ на най-застра-

въпроса във връзка с ор
ганизационното укрепва- 

шените, като за целта отдели не на местните организа- 
1600 динара. С тези пари ще ции.защото мнозина от пе- 
бъдат осигурени новогодишни нсионерите все още не са 
колети за 45 пенсионера. По официални членове на Сд- 
думите на Стоичко Ангелов, 
председател на Скупщината на
Сдружението на пенсионерите дващата година, който 
в Босилеград, колетите ще съ-

Журналистите бяха осведо
мени, че заместник-министър
ът за спорта и младежта на Съ
рбия Драголюб Кочович, по 
време на посещението^му в Ди
митровград, е запознат с иде
ята в нашата община да се пос
трои зимен спортно-рехабили- 
тационен център, както и с де
йностите на тукашното сокол- 
ско дружество.

ружението. Беше утвърд
ен и членският внос за сле- 

въ-
злиза на 12 динара, или ед
ин динар месечно, а за тези,държат предимно захар, олио, 

ориз и други хранителни стоки, които са материално слаби 
Наистина става дума за тв- - 0,5 динара. Някои пенсио- 

ърде скромни пакети, но фи- нери ще бъдат освободени 
нансовите ни възможности не 
позволяват повече. С тази ак-

доми журналистите, че в рам
ките на Общинския отбор на 
ЮЛ са сформирани няколко 
комитета и актива. Тя посвети 
особено внимание на Актива 
за младежта, за който каза, че 
е отворен за всички млади хо-

от плащането на членския 
внос.

ция, освен да помогнем, ние ис
каме да покажем, че Сдру- Б.Д.м. я.Б. Димитров

РАЗГОВОР С КИРИЛ МЛАДЕНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОО НА СРС В ДИМИТРОВГРАД

СТРЕМИМ СЕ ДА СПЕЧЕЛИМ МЕСТНАТА ВЛАСТ
* Госиодин Младенов, краяш на го- силим дейностите си. Свидетели 
дината е време за равносметки 
Като Председател на ОО на СРС 
в Димитровград как оценявате

- Най-голямо внимание ще 
посветим на жизнения стандарт 
на населението. С други думи, 
ще настояваме да съживим сто
панството, понеже твърде добре 
знаем, че димитровградското 
стопанство е изпаднало в колапс. 
Ние искаме да възвърнем дос
тойнството на работниците и да

щпната ни. Преди 6-7 месеца 
проведохме заседание с предста
вители на всички партии и стиг
нахме до заключението, че всяка 
партия трябва да помогне в оне
зи области, в които може да по
могне най-много. Смятам, че 
СРС в това отношение е сторила 
максималното. Що се отнася до 
другите партии, те ще кажат ка
кво са сторили. Надявам се, че 
през следващата година ще спе
челим местната власт. Има мно
го показатели, въз основа на ко
ито може да се направи извод, че 
димитровградската СПС се е 
уморила от властта. Ние имаме 
много амбиции и ентусиазъм и 
ще продължим там, където со
циалистите са застанали. Почте
но е да се признае, че те са сто
рили доста в областта на култу
рата и спорта, така че ние в тези 
области няма да имаме много 
грижи. ОО на СРС ще настоява 
да възстанови стопанството, да 
възвърне достойнството на ра
ботниците и да повдигне каче
ството на живота на онези 90 на 
сто от гражданите, които живе
ят на ръба на сиромашията.

Разговора води Б. Димитров

сме, че през 1998 г. трима репуб
ликански министри от СРС по- 

_ _ _ _ сетиха Димитровградска общи-
работата на димитровградските На. От министъра на верите по- 
радикали През 1998 година? лучихме средства за ремонта на 

- ОО на СРС работи твърде три черкви в общината и то в 
селата Трънски Одоровци, Се
нокос и Градини. Министърката 
на грижите за семейството и де- 

като в нашите редици сега имаме цата също ни помогна, като съо- 
30 активисти с виеше и около 15

сериозно през цялата година. В 
кадрово отношение Общински
ят отбор е подсилен много, тъй

им дадем възможност да работят 
и заработят толкова, колкото им 
е необходимо за нормален 
вот. Успоредно със заздравява
нето на стопанството, възнаме
ряваме да подобрим пътната ин- 
фраструкура, както и да постро
им телефонни централи по се
лата

тветното министерство отпусна 
с полувисше образо- 250 хиляди динара за приспособ- 

вание. Сформирахме 30 местни яването на детската градина в се- 
отбора, а нашият градски отбор ло Желюша. Накрая министър- 
наброява30души. Всеки членна ката на местното самоуправле- 
Общинския отбор знае какво тр- ние се погрижи повече средства 
ябва да работи и всеки извър- да се вливат в общинския бюд- 
шава работата си по възможно
най-добрия начин. * Много Политици, Предимно от
^Доволни ли сте от Постигна- редиците на Вашата Партия, из- 
тото През 1998 година?

жи-активисти

Кирил Младенов
с цел да подобрим живота 

чки. Тази програма е изготвена на селяните. През следващата 
от наши експерти и ще бъде об- година ще ни посети и мин- 
народвана преди изборите. Спо- истърът на индустрията, с кого- 
менатата програма считаме за то ще разискваме конкретните 
всестранна, тъй като в нея са об- видове помощи на димитровгра- 
хванати всички сфери на живота дското стопанство, 
и труда. Програмата ще реализ- * Как оценяваше отношенията 
ираме точка по точка, всичко в между ОО на СРС и общинските 
полза на жителите на Димитров- отбори на другите Партии, кои- 
градска община.
* Кои местни Проблеми ще анга-

жет.

шъкват, не в Сърбия През след- 
- Мога да кажа, че съм твъ- ващаша година ще бъдат организ- 

рде доволен. Всичките ние се за- ирани Предсрочни Парламентарни 
нимаваме с политиката на обще- избори. Ако изборите бъдат Про
стени начала, сиреч не получа- ведени догодина, с какви амбиции 
ваме никакво възнаграждение в изборната надпревара ще се вкл- 
за работата, която извършваме, ючаш димитровградските ради- 
Ние, членовете на димитровгра- кали? 
дската СРС, се стремим всеот- 
дейно да помогнем на жителите се стремим да спечелим местна- 
на общината и мога да ви кажа, та власт. ОО на СРС има про- 
че занапред още повече ще за- грама, която се състои от 50 то-

шо действаш в общината ни?
- Ние сме готови да сътруд- 

жираш най-много вниманието на ничим с всички партии, които де- 
димишровградските радикали в йстват на общинско ниво. Вси- 
По-нашашъшнаша им дейнноеш? чко това правим в полза на об-

- Амбициите са ясни - ние ще

о 25 ДЕКЕМВРИ 1998 г. ш



"КОЖАРА"
В БОСИЛЕГРАДСКА "СЛОГА" СЕ УСКОРЯВА 
ФАЛИТНАТА ПРОЦЕДУРАДОБРЕ Е, НО Е МОГЛО И ПО-ДОБРЕ

След като премахна пробле- ая на тази година би трябвало да от Южна АФоика (8000 бппйк„ч 
мите с набавянето на мазут, ко- се ппоизвепат птт зплп г А :жш Африка (8000 бройки) 
жарското предприятие "Кожа- па Прои38едат около 2000 м^ „а- и Австралия (около 70 хиляди 
ра” от село Желюша в началото Ръковопсткпто л, бройки). Определено количест-
Н—Г^с“^ еН™ТРо^Га4’“рНЗбаВеНО И °ТДОМа-

д~=~

” вПрГнПскГф°„брГ-Тоа СК, трудностите от миналото (се
щана”. Производството за тази тата, „би това напоГя ,Лн ° финансовите) не “ били 
фирма е започнало в края на юли стоятелсгвата които са блоки пп™”0™™ Напълно' Така на‘ 
т.г. и е трябвало да приключи до рали реализирала™™! ^Тд^ЗГмТо“ 
края на октомври т.г., но поради те. Така например в началото на пенсиЛнитс фондовс ЛГЛ 
редица затрудняващи обстояте- годината "Кожара” е имала го- сега сумите сеизплаЛт за 1996 
летва то ще завърши тези дни. леми проблеми с набавката на година (вноските за 1997 година 
През този период са произведе- въпроизводогвен материал, вс- са издЛжениТ Работниците в
” " коЛа зТХшаЛк ГйпМе_ л™ «а което цехът за „рер- "Кожара” получават ьЗнопо 
тра кожа за обущарската про- аботване на кожи е работил от 750 динара. В тази сума са вк- 
шппленост, както и определено време на време. В течение на го- 
количество напа.пелц-велурко- дината снабдяването 

ХТЗ-съоръжения. Според изпрано, тъй 
предварителните планове, до кр- да пристигат контингенти

ИМУЩЕСТВОТО Е 

ПРЕЦЕНЕНО НА 16 

МИЛИОНА ДИНАРА
Първият публичен търг е насрочен за 8 януари, а доколкото 
имуществото тогава не се продаде, вторият ще се проведе на 9 
януари следната година

Поверителите на босилеградското предприятие ”Слога” не 
са приели прелдожението на фалитния управител Васил Такев 
да се откажат от изискванията си и вместо пари да получат акции. 
Затова ще се приложи вторият вариант от предложението на 
Такев - да се ускори фалитната процедура.

За целта фалитният съвет е преценил стойността на капи
тала на предприятието на 16,098 милиона динара. От имуще
ството, което се състои от 26 различни обекта и 14 транспортни 
средства, от които повече не са в движение, най-голяма стойност 
има хотелът в града и тя възлиза на 5 686 095 динара. По думите 
на управителя, имуществото ще се продава цялостно, а не ча
стично, т.е. не само някои обекти, към които юридически или 
физически лица проявят интерес. Първият публичен търг ще се 
проведе на 8 януари идващата година. Доколкото имуществото 
тогава не се продаде, вторият търг е насрочен веднага на сле
дващия ден.

Какво ще стане ако имуществото не се продаде? Управи
телят Васил Такев казва, че доколкото предприятието не може 
да се продаде, тогава поверителите губят правата си и иму
ществото се дава на републиката, т.е. общината, която може да 
формира ново предприятие. Адвокатът Арсо Тодоров, който е 
пълномощник на 100 работника, е на съвсем противоположно 
становище. Той казва, че според Закона за принудителна спо
годба, фалит и ликвидация бившите работници като поверители 
имат предимство пред републиката, т.е. общината и че в съответ
ствие с паричните им изисквания част от имуществото трябва да 
се предложи най-напред на тях.

колективен годишен отпу-

лючени заплатите и авансът за
е нормал- топлата закуска, 

като са започналижа и Б. Димитрош
кожа

"НЕНАТЕКС"

СОЛИДНИ РЕЗУЛТАТИ
Най-успешната частна фабр- била изправена, тя посочва при- цяло. Необходимите за социал- 

ика в Димитровградска община - бирането на дълговете и т. нар. но-пенсионните фондове суми се 
тъкачната фирма 'Ненатекс” - "външната стена на санкциите”, издължават навреме, 
през тази година отбеляза добри което е пречело продукцията на Определени финансови при- 
делови резултати. Включително фирмата да се пласира на чуж- ходи фирмата има и от открития 
до началото на декември т.г. в дестранннте пазари. По думите в началото на тази година малък 
Ненатекс са произведени ок- на Мадова, последиците от избу- метален цех, където работят 5 

оло 64 хиляди килограма т. нар. хналия през 1997 година пожар в квалифицирани работника. В 
килнмарски прежди ’, които са складовите помещения на фир- този цех се извършват поправки 

закупени от известните фирми мата сега са премахнати напъл- на машини и се произвеждат дре- 
Симпо” (Враня) и ”Ннтекс” но. Заплатите на 44 работника бни метални изделия, както на- 

(Ниш). Освен това са произве- надвишават размера на средните пример гилзи за пиротския ги- 
дени и около 4000 бройки раз- заплати на работещите в димит- гант ”Тигар”. 
лични видове китеници, преди- ровградркото стопанство като 
мно за купувачи от Войводина.

"Въпреки неблагоприятните

• • •
ХОТЕЛЪТ СЕ ДАВА ПОД НАЕМ
Паралелпо със заплануваната продажба на имуществото на 

” Слога”, фалитният управител е обявил да даде под наем за опре
делено време - от 25 т. м. до 31 март 1999 година - хотела в града. 

Досега са дадени под наем няколко обекта на ” Слога”.Б. Димитрош В. Б.

Решението е Прието, за да се 
отработят дните след Нова 
година, когашо фабриката ня
ма да работи до 11 януари. 
Така работещите ще бъдат 
свободни не само за Новогоди
шните, но и за Коледните Пра
зници.

ИНСПЕКТОРИТЕ 

ЗАСЛУЖАВАТ КРИТИКА
условия за производство, от рез
ултатите, които отчетохме през 
тази година, горе-долу можем да 
бъдем доволни”, изтъква за на- ПРЕДПРИЯТИЕ 
шия вестник собственичката на *
"Ненатекс” Димитринка Мадо-

КЛОНЪТ НА 
МЕБЕЛНОТО

(” Остри критпкп по адрес на ” някои” инспектори”, ” Братство”, 
27.11. 98 год.)

"УКРАС"
от Бела Паланка ”Циле” в 

Като най-сериозни пробле- Димитровград до края на годи- 
ми, пред които нейната фирма е наша ще работи всяка събота.

ва.
Във вестник "Братство” от 20 ноември 1998 г. бяха предадени 

следните думи на Борислав Милачнч, министър на финансите на 
Сърбия: "Разширява се кръгът на данъкоплатците, обезпечава се

А.Т.

по-голяма справедливост при разпределянето на данъчните задъл
жения, установява се принципът за социална правда и се осуетяват 
спекулациите". В следващия брой на "Братство” в статията "Остри 
критики по адрес на "някои” инспектори” Часлав Ристнч, началник 
на Пчннскн окръг, казва: "От ефикасността на инспекциите пряко 
зависи пресичането на всички пътища на незаконната търговия и 
други видове незаконни деяния”.

Аз подкрепям думите на министър Милачнч и началник Рнстнч, 
както и "острите критики” към някои от инспекторите, но щеше да 
бъде много по добре, ако бяха посочени имената им, за да не се 
случи както и толкова пъти до сега: "Кучетата си лаят, керванат си 
първи”. Много пъти и аз съм казвал на инспекторите да си гледат 
работата според закона.

Искам да кажа следното: В Босилеградска община има около 30 
собственика на товарни камиони. И аз съм един от тях, имам камион 
ФАП 10 т. Притежавам всички необходими документи за легална 
транспортна дейност, останалото нека кажат инспекторите. Десет
ина от тези собственици на камиони са и на държавна работа, п 
работят частно без документи. Другите десетина дори и не са рег
истрирани, а един от тях е някъкъв инспектор в полицията и си 
работи най-снокойно. Да не споменавам тракторите, джипкнте "та
ксиметровите” коли, с конто доста хора си печалят и никой не 
плаща данъци. Тук е и секцията за поддържане на пътищата, която 

доста камиони, които освен основната си работа всяка есен

&1МСНЕМ
_Л ОЕТЕЯ02ЕМТ1 а К02МЕТ1КА

чо може да со използва и за машинно прано.
УЛТРАКОНЦЕНТРАТ лимон-портокал 

Дотвргонт с голяма способност за измивано на мазни 
наслоявания върху съдовото. Високата концентрация

има
транспортират по петдесетина кубика дърва за Враня, Вр. баня, Вл. 
хан и Сурдулнца.

Преди известно време беше заповядано на инспекторите да 
проверяват само мен и още един-двама заради това, че уж сме 
карали дърва, а не сме плащали данък. Аз лично не съм против 
проверките, напротив. Ненормалното е в топа, че се инспектират 
само хора, които са опозиционно настроени. Мисля, че 
рито трябва да имат еднакъв критерий за всички, а не да подбират 
хората според техните политически убеждения. Все пак тази дър
жава почива върху плещите ма ония, които си плащат данъците, а 
не върху ония, които се бият в гърдите да доказват "лоялността си , 
а я ограбват на всяка крачка.

ннсиекто-

Димитър А. Димитров 
Босилеград

в25 ДЕКЕМВРИ 1998 г.



ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ЗА СЕЛСКО СТОПАНСТВО КЪМ ОС В ДИМИТ
РОВГРАД М1:лоА1:'11,11И1;:о1Л111П1;1»дпи;):о;мгАол1;ч|7|и7

ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ 
НА МЕДАКОЙ ДА НАПРАВИ ПРОГРАМА?

Общината не е дл ъжни да цня за площите и наличната ме- ска програма. А общината и за
прани програма за развитие на ханизация и нейното рацион- напред ще помага по същия на
селеното стопанство. Това са дл- алио използване, състоянието чин - със строго предназначени 
ъжнн да направят селскостонан- на горите н информация за кон- средства. На пръв поглед те мо- 
ските организации, респективно курса за средствата от "аграрния же би са малко, само 150 хиляди, 
земеделските кооперации. Но бюджет”. Излезе обаче, че често Но ако се има предвид, че об- 
това не значи, че общината не е пъти изобщо липсва инициатива щннекият бюджет без комунал- 
заннтересована от развитието от страна па занимаващите се пата част е около 6, 5 милиона 
на селското стопанство на сво- със селско стопанство организа- динара, тогава... При това тря- 
ята територия. Доказателство за ции, или пък тя е съвсем бва да се напомни, че гази година 
това са и 150-те хиляди динара, незначителна. Затова е догово- стойността на исковете, които 
които са предназначени за под- рсно през януари да се оргапизи- най-вероятно ще бъдат приети 
помагане на частните селскосто- рат срещи на общинското ръко- във връзка с обявения конкурс, 
пански производители.

С тези думи председателят на те земеделски кооперации, на ще възлезе на над 250 хиляди ди- 
ОС в Димитровград Никола конто те да предложат спои раз- нара. Към това трябва да до- 
Стоянов отговори на критиките, пойни програми, които да бъдат бавим, че 5 частни сслскосто- 
изнесени на заседанието на Съ- предоставени на рспубликан- папски производители от Дими- 
вета за селско стопанство от 17 ските органи и институции във тровгрпдека община са получи- 
декември, че общината няма съ- връзка с осигуряването на сред- ли средства и от републиката, 
ответна програма в областта на ства. Председателят на об- 
селското стопанство. А имат ли щнната пое задължението да по- беше дадена информация за вод- 
я земеделските кооперации? И кани и организира среща с наши ните стопаски ресурси и защи- 
кой да направи тази програма? хора, конто заемат високи пое- тата от ерозия, като беше по- 
Дали специалистите в земедел- тове в областта на селското сто- 
ските кооперации, или някой панство, да дойдат и споделят св- 
наш специалист по селско сто- ой виждания по този въпрос. Те- противпожарната охрана на ве- 
панство, който работи някъде хните мнения и предложения об- че залесените площи.

щнната и специалистите ще обе-
Дневният ред на заседанието динят в едно, което би било и 

включваше всъщност информа- основата за евентуална общнн-

Външно (локално) приложение на меда се практикува при 
чение на кожата, подкожните тъкани и лигавици (заболявалия от • 
възпалително, инфекциозно, травматично и алергично естество).

Локални апликации и носа се назначават при остри и хронични 
заболявалия на носа, синуити, тонзилити, фарингити, ларингити 
или наранявания в съответната област. Процедурата се извършва 
с чист захаросан иектарен пчелен мед, към който, за да се намали 
дразнещото му действие, може да се прибави 5% анестезии, или за 
да се подсили противомикробното му действие, се прибавя и 5% 
сулфамид на прах. Болният ляга по гръб. В началото на отворите 
на двете ноздри със стъклена пръчица се поставя мед с големината 
на бобено зърно. От телесната топлина медът започва бавно да се 
разтапя и свлича по лиугавицата на носа и фаринкса и се резорбира 
от нея. По време на процедурата се изпитва краткотрайно 
неприятно усещане на болка. Когато медът слезе в гърлото, 
пациентът може да стане, но се препоръчва 1 час след процедурата 
да не напуска стаята (до преминаването на локалната реакция, 
изразяваща се в хиперсмия - обилно отделяне на секретотноса пори 
рини ги и синуити). Обикновено се препоръчват по две такива про
цедури дневно (сутрин и вечер) в продължение на 5-10 дни.

Локални влагалищни апликации се прилагат при лечение на 
гинекологични заболявания от възпалително или травматично ест
ество (трихономален колпит, флуор, соор, ероио на шийката на 
матката, аднексити). За предпочитане е процедурите да се правят с 
подходящ захаросан мед. Болната е в легхнало положение. След 
оглед на влагалището със спекулум и почистване от секрета, на 
единия край на стерилна марля се поставят 10-15 г. от съответния

мед. Марлята се въвежда в гор
ната част на влагалището, а 
другият край остава извън него, 
така че пациентката да може след 
3-4 часа сама да се освободи от 
тампона. Ежедневно се прави по 

когато е в

ле-

водство с представители на две- надминава предвидената сума и

На заседанието на Съвета

ставен и въпросът за ново за
лесяване на голини, както и за

във вътрешността.
За поддържане на свежа, 

мека, лъскава и млада кожа 
на тялото, древните римски 
козметични са препоръчвали

а. т.

КАКЪВ ХЛЯБ ЯДАТ ДИМИТРОВГРАДЧАНИ? • Звонска баня къпане във вани с мед и
мляко (във вана с топла вода една процедура;

домашна обстановка, най-добре е 
да е вечер. Курс на лечение - 5-10 
до 15 процедури. При нужда

САМУНИ ЗА ВСЕКИ ВКУС Доволни от 

услугите

се поставя предварително 
разтворен мед в 3 литра 
нрясно мляко).Какъв хляб ядат димитровградчани? Въпрос, на който 

най-компетентен отговор могат да дадат специалистите по 
хлебопроизводството. Тъй като ние не сме специалисти в 
тази област, можем само да констатираме, че в момента 
димитровградчани могат да избират дори между шест 
производители, които снабдяват с хляб града. Преди 
всички това е димитровградското предприятие “Пекара”, 
което единствено произвежда и сравнително малки 
количества черен хляб. Пиротски майстори правят хляб в 
Желюша, а някои частници взимат хляб от Пирот. Хляб се 
пече и в “Пабло”, където работят хлебопекари от Височки 
Одоровци. Тук са и магазините на Албанеца, който дълги 
години живееше в Димитровград. Накрая тук е фурната 
Деянови, които съвсем от скоро произвеждат хляб. Значи, 

Димитровград има хляб за вкуса на всеки. А вкусовете са 
най-различни и за тях не си струва да се спори.

лечението може да се повтори 
след един или два месеца. 

Влагалищни промивки с хипертоничен разтвор на мед се пре
поръчват при трихомонални коллитн, вагинален флуор и микоти- 
чни заболявания.

През отминаващата година 
Зоопека баня с центъра си за 
физиошерайия оказа услуги на 
голям брой Пенсионери от ст
раната и Пиротски окръг.

Последната груПа Почиващи 
тук Пенсионери бете Посетена 
от Представители на ръковод
ствата на Пенсионерските ор
ганизации във всичките чети
ри общини в окръга - Бабут- 
ница, Бела Паланка, Димитр
овград и Пирот. В разговора си 
с тях Пенсионерите изразиха 
удовлетворение ош условията 
за отдих, рехабилишация и лек
уване, които съществуваш в 
хотел ”Мир” в Звонска баня, 
както и ош услугите на Персон
ала.

Локални апликации с мед при гнойни, атрофични, контузии и 
други рани на кожата н подкожната тъкан. Медът се използва под 
формата на намазване или на стерилни превръзки върху раната 
след третирането и с мед. Разтвори с мед могат да се използват и 
като компресии, поставяни върху’ възпалителните огнища, като 
гаргара при гърлени заболявания и наранявания. С разтвори от мед 
се правят и локални бани на крайниците при гнойни рани, гангрени 
и други заболявания. При заболявания на очите се ползва меден 
мехлем или капки от разтворен мед в дестилирана вода.на

(Следва)
По книгата 'Медолечение' на д-р Ст. Млкаденов подготвил В.С.Б.В

БОСИЛЕГРАД
А. Т.

Скъпа” телефонна услугаБЕЛЕЖКА

Когато няма конкуренция
Е23

Според една сметка в босилеградската служба на ТЕЛЕКОМ от 
Враня, през юли тази година Васил Раденков от с. Райчиловци е бил 
най-говорещнят по частен телефон човек в Боснлеградска община. 
След изчисленията неговата сметка за проведени телефонни разговори 
била 1808,33 динара.

До като в службата на Телеком в Босилеград твърдят, че "техниката 
не може да сгреши , Раденков казва: ’Не е вярно, че съм направил тези 
разноски. Такива високи сметки нямат и някои босилеградски пред
приятия. Как мога да си позволя такъв лукс с 1000 динара месечна 
заплата!? Ние, телефонните абонати, обаче сме в такова положение, че 
никога не можем да докажем, че сме прави”.

Телеком от Враня като първостепенен 
възражението на Раденков, а от второстепенната комисия от Ниш 
отговор все още няма.

С обилните снеговалежи при нас, журналистите, започнаха да прис- 
пътниците, отнасящи се до услугите на АТП от 

Пирот. Става дума за рейса, който сутрин около 7 часа идва от Пирот, 
винаги препълнен с ученици и работници. "През лятото и когато вре- 

беше хубаво, пускаха "хармониката”, автобус, който 
голям и събира много повече пътници. А през лятото много от пъ
туващите ползват велосипеди, което сега, когато има сняг, 
можно. Затова пък сега
автобус и ето ти блъсканица. То да е само блъсканицата, 
пътниците изобщо не могат и да се качат в рейса”, казва ми г-н Иванов 
от Желюша. При това голяма част от пътниците са с месечна карта, 
платена предварително.

Нещо подобно се случва и на линията до Гоин дол, оплаква се А. С. 
от това село, който всеки ден също така пътува с месечна карта. "А 
когато падна снегът, рейсовете дори не идваха до центъра на селото. То 
наистина снегът беше навалял доста, но ако някои можеха да минават 
с кола, то за рейсовете това не е проблем. А парите от картите никой 
не ни върна.”

Така е, когато нямаш конкуренция! Може би и затова е такова 
поведението на единствения автопревозвач. И не само по отношение на 
пътниците, заради които единствено съществува и от които живее, но 
и към общинските власти. Няколко пъти напоследък те налагат ав
тобусите да бъдат махнати от площада в центъра, когато не са ” на 
линия”. Успяваха за ден или два, а ето че пак се повтаря същото и в 
центъра винаги има паркиран поне един рейс - там, където не трябва и 
където обикновено пречи на движението. Докога ще е така? Най- 
вероятно докато не се яви друг превозвач.

Управителят на хотела Але-тигат оплакванията на ксандър Рангелов Прие Предсе
дателите и секретарите на об
щинските организации на Пен
сионерите в Пиротски окръг и 
разговаря с тях за бъдещото 
съ труд ни чеешво.

мето е много по-

е невъз-
ръководителите на линията пускат обикновен

Й. Милановно много от орган не е приел

:1И®1ЛГО(3|ага0 В. Б.
. .

ОТ ПРЕДСТАВИЛИТЕ КО
НКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 
24 кандидати за средства от "аг
рарния бюджет” на общината

ш.'ж ^ ?? т *• 55Сто Моста за сто години
По повод стогодишнината на Народната библиотека в Димитро

вград Стефан Николов, журналист на ” Братство” в пенсия, дари на 
библиотеката 185 книжки иа списание ” Мост” от брой първи до брой

В случаен разговор с библиотекаря Момчило Андреевич той 
узнава, че много броеве на списанието липсват в библиотеката, 
въпреки че тя редовно го получава. Най-вероятно става дума за 
несъвестнн читатели, които не са върнали списанията. Тъй като 
Николов е имал всичките броеве, веднага предлага да дари на биб
лиотеката. Книжките са 185 на брой, понеже от някои броеве има 
по два или три екземпляра. От името на библиотеката му благодари 
директорът Драган Колев.

■

съо
тветната комисия е избрала 9, ко
ито отговарят на условията и ще 
бъдат предложени за получаване 
на средства. Окончателно реше
ние ще вземе Изпълнителният от
бор на ОС тези дни. Спазено е же
ланието на кандидатите да им се 
дадат средства или добитък, в слу
чая крави и овце, толкова, колкото 
са заявили.

А. Т. А. Т.

О 25 ДЕКЕМВРИ 1998 г.



в БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕЗ ИДНАТА ГО
ДИНА НОВО ПЪТЕШЕСТВИЕ И 

ПРЕОТКРИВАНЕ НА ЗЛАТАН ДУДОВЗНАЧИТЕЛНИ 

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ 

В ОБРАЗОВАНИЕТО След Цариброд (Димитровгр- 
ад), тримедийната изложба ”3ла- 
тан Дудов ■ 1903-1963-1998”, лро- 
дължавайки по своя път към Со- 
фия и Берлин, пристигна в Бел- :* 
град. Докато четете тези редове, в 
музея на Югославската кинотека 
се провежда манифестацията ”Дни вЙййиг 
на Златан Дудов”, в чиито рамки 
зрителите и специалистите имат 
възможност да видят четири фил
ма на Дудов: ”Празните стомаси”, Щ 
"Семейство Бентин”, "Капитанът 
от Кьолн” и "Хлеб наш насъщни”. 
Паралелно с тази манифестация, 
във фоайето на нашата най-стара 
музейна институция е организира
на изложба на фотографии за жи-

| дов” и идеите, които бяха изказа- 
1 ни. Разбира се, основната идея е с 
I името на Златан Дудов да бъде на- 
| зован фестивал на краткометра- 
| жния и документалния филм, кой- 
I то да запише Цариброд в култур- 
I ната карта на света, а неговата ро- 
1 дна къща да бъде превърната в 
| своеобразен изложбен и докумен- 
| тационен център, в който да бъдат 
| изложени, пазени и прожектирани 

ж&М филми и филмови записи за Дудов 
и бъдещия фестивал с неговото 
име. Радващ е фактът, че на 

|р«ш "Дните на Златан Дудов” се по- 
УпМ явиха мнозина наши земляци, ко

ито живеят в Белград. Разбира се, 
и те станаха "специалисти по фил
мовото изкуство” и с разказите си 
за фамилията Дудини осветлиха 
личността на Златан Дудов.

И така, лека-полека се запълва 
най-голямото бяло петно в култу
рния живот на някогашния Цари
брод. Все пак, най-голям компли
мент за всички царибродчани, 

който им беше изказан по време на "Дните на Златан

Според проектодокументите та сграда в списъка на приорите- 
за обществено-икономическото тните дейности през настъпва- 
развитие на Босилеградска об- щата година. Впрочем, това нео- 
щина през следващата година, тдавна потвърди и помощник- 
освен в стопанството, значнтел-

Ш
министърът на просветата Ми

ни капиталовложения са предви- лица Литричин, когато в Босиле- 
дени и за развитие и усъвършен- град води разговор с представи- 
стване на възгаггателно-образо- телите на училищата в нашата 
вателнпя процес в Гимназията и община.
Основното училище и за подо- Капиталовложения от един 
брение на условията за възгш- милион динара са запланувани и 
тателната дейност в Детската за потребностите на основното 
градина. Десет милиона динара образование. През

ьзпвшм/жтш
Й:Ш ПЙч ;

1 ' ;Й
Шследващата

са запланувани за надстройката година е запланувано да се довъ- 
и адаптацията на сградата на Ги- рши строежът на училищната 
мназията, както и за изграждане сграда в село Горно Тлъмино и 
на физкултурна зала, което ще

Мвота и филмовия опус на този зна- 
чителен кинорежисьор и един от 
най-известните царибродчани. На 
всички, които присъстваха на тъ- 
ржественото откриване на този
мултимедиен проект, беше връчен МГ *'* “
по един екземпляр от специалното **“*®®®®®*" 
издание на "Мост”, посветено на 
Златан Дудов.

Тази вечер беше много приятно да бъдеш гост от Дудов”, е предизвикателството за основаването на 
Цариброд. Не само поради хубавите думи, които бяха вече споменатия филмов фестивал. Свободно може 
отправени към хората от нашия град, подпомогнали да се каже, че едва ли може да се намери по-добра 
"Дните на Златан Дудов”, и не само поради конста- възможност за едно пълноценно сравняване на кул- 
тацията, че един от великаните на филмовото из- турните потенциали на Цариброд в началото и на 
куство е роден именно в Цариброд, но и поради го- Димитровград в края на XX век. 
лемия интерес на филмофилите и на филмоведите 
към по-нататъшната съдба на проекта "Златан Ду-

да се поправят и адаптират учи- 
бъде предпоставка за по-ната- лшцните сгради в Млекоминци, 
тъшното развитие и ома- Горна Ръжана, Долна Лисина и 
совяване на спорта. Бистър и да се разшири учили-

Въпрекн че става дума за по- щната сграда в Босилеград. Сре- 
големи финансови средства, ко- дства от 120 000 динара са за- 
пто трябва да бъдат осигурени планувани за поправка на пок- 
от министерствата на просвета- рива на Детската градина, 
та и спорта, в Гимназията вяр- Освен осигуряване на сред- 
ват, че реализирането на тази де- ства за поддържане на учшипц- 
йност ще започне още в нача- ните сгради, и едното, и другото 
лото на строителния сезон. За- училище са запланували значи- 
щото всички компетентни репу- тел ни средства и за различни ви- 
бликанскн институции са поста- дове учебни средства, 
вили надстройката на училищна - м. я. Слободан Алексич - Кьоса

СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В ОСНОВНОТО 
УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" В БОСИЛЕГРАД

ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ И ГИМНАЗИЯТА В БОСИЛЕГРАД СА ИЗПРА
ВЕНИ ПОЧТИ ПРЕД ЕДНИ И СЪЩИ ЗАТРУДНЕНИЯ

Законът за привилегированите 

е неприемлив
ПРОБЛЕМИТЕ ИМ НАЛАГАТ 

ДА СИ СЪТРУДНИЧАТ
Гласуваният в Скупщината на Сърбия предлага на Съвета на Съю- 

Сърбия Закон за специалните права за на синдикатите да се произнесе и 
на избраните лица предизвика голя- заеме свое становище във връзка с 
мо негодуване сред работниците и гласуваните закони и доколкото За- 
въобще сред хората. Затова Предсе- конът за специалните права на из
дателството на Съвета на Съюза на браните лица не бъде отменен, да се 
синдикатите в Сърбия, в рамките на използват всички синдикални сред- 
подготовката за поредното заседан- ства и възможности, включително и

Основното училище и Гимназията трябва да установят по-голямо сътрудничество, от което да 
имат полза всички, преди всичко учениците, подчертаха между другото отборниците на Общин
ската скупщина в Босилеград на последната сесия, когато обсъдиха работата на двете обра
зователно-възпитателни ведомства в общината

Защо отборниците, давайки положителна оце
нка за работата им, счетоха, че двете училища 
трябва повече да си сътрудничат?

Години наред в училищата съществуват нере
шени въпроси, които затрудняват работата им.
Някои от тях толкова се задълбочиха, че сега се 
превръщат в проблеми. Един от тях е кадровият 
въпрос, който е особено актуален за Основното 
училище. Тази година например поради недоста
тъчен брой учители в пет четирикласни училища 
работят преподаватели, които не са специалисти 
за работа с ученици в долните калсове. И в горните 
класове, особено в подведомствените училища в 
селата, обучението по някои предмети се прове
жда от преподаватели, които не са специалисти но 
тях. Във всички основни училища пък, включи
телно и в централното в Босилеград, няма препо
даватели по музиклана култура. Кадровият проб
лем започна да се чувства и в средното училище.
И в него от години няма преподавател по музи
кална култура, а от миналата година няма доста
тъчно преподаватели по сръбски език. В проблем 
ше се превърне и намирането на преподавател по 
латински език. По думите на директорите на двете 
училища съществувала опасност кадровият въ
прос още повече да се изостри. На това становище 
са и училищните съвети в двете училища. По мне
нието иа отборниците, които счетоха, че учили
щата не били използвали възможностите за сът- 
рудичество в този аспект, ще се наложи да се от
пускат стипендии за преподаватели по отделни 
предмети.

Материалното положение не е на задоволи
телно равнище иито в основното, нито в средното 
училище. В това отношение например затрудне
ния съществуват в провеждането на кабинетното 
обучение. Тоя проблем е по-изразен в Основното 
училище, в което това обучение е застъпено едва

с 40 на сто.
И в двете училища ученическият стандарт с на 

твърде ниско равнище. Примери за това има мно
го. Освен в централното основно училище в Боси
леград, където работи ученически стол, който се 
финансира от родителите, в останалите училища 
такива няма. Когато се касае за стандарта на уче
ниците и за необходимото сътрудничество между 
двете училища, непременно трябва да се подчер
тае въпросът за ученическото общежитие към 
Основното училище в Босилеград. Докато поме
щенията му са почти празни - в него живеят и 
работят по пст-шсст ученика - гимназистите от 
селата предпочитат частните квартири, в които 
често нямат основни условия за работа.

Въпросът със статута на общежитията към 
основните училища (освен в Босилеград, такива 
съществуват в Долна Любата и в Бистър) всс още 
не е решем. Миналата година Основното училище 
и Общинската скупщина поискаха от просветното 
министерство те да станат самостоятелна инсти
туция, чисто финансиране да се поеме от минис
терството (сега прехраната на учениците се фи
нансира от родителите им). Решение не последва 
и тази година въпросът пак е актуализиран. Какво 
ще станс всс още не е известно, но и при условие, 
че министерството да не вземе такова решение, 
нищо не пречи общежитието б Босилеград да сс 
използва и от двете училища, подчертаха отбор-

ис на Съвета, прие съответни заклю- генерална стачка.
- Председателството на Съюзачения, които е подписал председате

лят на ССС на Сърбия Томнслав Ба- на синдикатите на Сърбия търси от
премиера на Република Сърбия данович.

На 14 декември тази година закл- предприеме мерки за изменение на 
юченията бяха обсъдени и единоду- колективните договори на работе

щите в областта на образованието,шно подкрепени от синдикалната ор
ганизация в основното училище "Ге- здравеопазването, правосъдието и 
орги Димитров” в Босилеград.

Става дума за следните шест зак- за утвърждаване на основата
числяване заплатата на работещите

другите служби, в отдела, отнасящ се
за из-

лючения:
- Председателството на Съвета в тези сфери, 

на Съюза на синдикатите на Сърбия, - Председателството предлага на 
от името на двумилионното членство Съвета на Съюза на синдикатите на 
на ССС, изразява голямо недоволс- Сърбия да подкрепи приетото преди

заключение за изменения в Законатво и огорчение поради гласуването 
па Закона за специалните права на за промяна на недвижимите имоти, 
избраните лица ("Закон за привнле- според което лицата, ползвали дълги 
гированите”) и допълнителните да- години делови помещения, да бъдат 
мъчни обременявания на стопанство- признати като съпритежатели, 
то. Работниците и всички граждани - Председателството на Съюза 
смятат, че този закон и другите зак- на синдикатите на Сърбия не приема

изменение на член 4. в Закона за из
менения и допълнения на Закона за

опни предписания са в разрез с мате
риално-социалното положение на 
работещите и въобще на граждан- обществените приходи и разходи на

Република Сърбия и настоява после- 
- Председателството на Съюза дователно да сс прилага Законът за 

синдикатите на Сърбия търси от квартнруване, член 44., според който 
президента на Република Сърбия да средствата за солидарно жилищно 
използва законното си право и въз- строителство со отделни средства с 
можност и да не позволи прилага- точно предназначение, конто се вна

сят в общински и градски фондове и 
с които трябва да разполага и ръко
води Синдикатът.

ИТб.
циците.

Като се има предвид, че двете училища имат за 
какво да си сътрудничат, отборниците на ОС пой

на

скаха училищните съвети в двете ведомства да 
проведат съвместно заседание, на което още вед
нъж да обсъдят въпросите и да изготвят пред
ложение как те да се решават. В тооа отношение 
ще имат пълната подкрепа от ОС.

пето на тези законни предписания, а 
преди всичко на Закона за специал
ните права на избраните лица.

- Председателството на ССС на М. Я.п. I.
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СУРДУЛИЦА ПО ПОВОД СТОГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА ЦАРИБРО- 
ДСКОТО(ДИМИТРОВГРАДСКО)ЧИТАЛИЩЕБИБЛИОТЕКАТА СЕ ОТДЕЛИ ОТ 

ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА ЦАРИБРОД НЕ Е 

ГРАДЧЕ ДО БЕЛГРАДГлигорисвич, а за членове Петър Стоилкоиич и 
Марии Джорджепич.

Библиотеката "Радое Доманопич" в Сурдули- 
ца разполага с над 38 000 тома от всички жанрове. 
Като клон на сурдулишката библиотека работи и 
библиотеката в село Клисура с над 7000 книги. В 
библиотеката в Сурдулица с особено удоволствие 
изтъкват, че броят на прочетените книги от го
дина на година расте, а почитатели на книгата има 
сред всички слоеве на населението.

Освен с библиотскарство, това културно ве
домство е включило в работата си и редица други 
културни дейности: промоции на книги, литера
турни вечери, изложби, прожекции на филми, ор
ганизиране на различни видове радиотелевизио
нни и информационни дейности.

Народната библиотека в Сурдулица, които пр-
от на-едн работеше към Центъра за култура, 

чалото на този месец работи като самостоятелно 
учреждение. Това решение приеха отборниците 
на Общинската скупщина в Сурдулица на редовна 
сесия, проведена на 27 ноември тази година.

Библиотеката в Сурдулица носи името на из
вестния сръбски писател ”Радое Доманопич”. Не
ин основател е Общинската скупщина, която за 
начална работа й осигури 10 0(К) динара от 
бюджет и назначи директор, петчленен Управи
телен съвет и Контролен отбор от 3 члена. За 
директор е назначен Лаза Иванович, досегашен 
директор на Центъра за култура. Членове на Уп
равителният съвет са: Владимир Стоянович - пре
дседател, Братислав Джнкнч, Драган Антич, Лю- 
биша Рнстнч и Миомнр Анджелковнч. За предсе
дател на Контролния отбор е назначен Йовицп

(ОЩЕ ЕДНА ПРОМОЦИЯ НА МОНОГРАФИЯ САМО 
НА СРЪБСКИ ЕЗИК)

След промоцията на монографията "Светлините на дими- 
ката сцена” за 110-годишнината на театъра "Христотровградс

Ботев", за която вече писахме, на 18 ноември т.г. в хола на 
библиотеката в Димитровград се състоя промоция на моно
графията за стогодишната дейност на Царибродското (Дими
тровградско) читалище (1898-1998). Както и предишната, така 
и тази монография беше представена само на сръбски език (?!),

своя

въпреки че се касае за малцинствена институция.
Този път програмата наистина бе съдържателна и богата: 

от драматична сецнка за създаването на библиотеката, през 
изказването на ренцензента за монографията С. Кръстич, "из
поведта"^ съставителя й М. Андресвич, до въз награждаване 
на най-рсвиостни читатели, изпъстрена с драматични сценки, 
респективно откъси от пиеси, изпълнени от Младежкия театър 
към Народната библиотека.

Онова, което най-меко казано буди недоумение, е почти 
цялостното изпълнение на програмата на сръбски език, с из
ключение на откъса из "Иванко, убиецът на Асена”. Нещо 
повече: драматичната сценка за създаването на читалището с 
"белградския акцент” прозвуча така, че не можа да се разбере 
(ако не бяха споменати Сливков и Андонов) дали става дума за 
създаване на читалище в някогашен Цариброд, или да речем в 
някое градче до Белград. С една дума, липсваше атмосферата 
на Възраждането и възрожденския дух от онази епоха.

Тази възрожденска интонация липсва и в монографията, и 
в обрисовката на началния период на читалището. "Спорни” 
квалификации има и през сетнешните периоди, но това би било 
обект на по-задълбочено проучване. Тук бихме посочили само, 
че предговорът, написан от сегашния директор 
теката м-р Драган Колев на "ийекавщина”, а не на "щока- 
вщина" (въпреки че и едното, и другото наречие са в употреба, 
но в различни краища на предишна Югославия и са равно
правни) е в крещящ дисонанс със самата монография, написана 
на "щокавщина". Цялата момография все пак трябва да отрази 
дейността на тази институция като "...средище на културата на 
една среда, на едно поднебие и на един манталитет”, както 
посочва в рецензията С. Кръстич. Струва ни се, че книгата не 
е интонирана така.

Определени забележки биха могли да се направят и във 
връзка със самата монография. Така например липсват диа
грами (или прегледи) за книги, читатели, прочетни книги, стру
ктура на читатели, структура на книжния фонд за определени 
периоди, въпреки че положително знаем, че такива диаграми 
авторът на монографията съставя в края на всяка година. Ос-

М. Я.

НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА
ДРАГОСЛАВ 

МАНИЧ ФОРСКИДАРЕНИ СА ЦЕННИ КНИГИ
Във връзка с акцията "Читателите за своята библиотека” Народ

ната библиотека в Димитровград до края на първата половина на този 
месец получи значителен брой книги. Така например читалището 
"Просвета” от българския град Поморие подари на ведомството 60 
книги. Става дума за произведения на българските класици Николай 
Хайтов и Йордан Радичков, детска литература и стихосбирки на съвре
менни български поети. Особена похвала заслужава жестът на нашите 
съграждани Благой Стоянов и Аца Новкоп. Бившият служител в ка- 
дастърската служба в Димитровград Благой Стоянов, сега пенсионер, 
който е известен сред днмитровградчанн и като добър актьор-хуморнст, 
подари на библиотеката 25 книги, между конто е едно ценно издание 
още от 1894 година. Аца Новков дари на библиотеката и 78 книги на 
руски език. Става дума за литературни творби на Тургенев, Шолохов и 
други известни писатели.

От Министерството на културата на Сърбия библиотеката получи 
някои ценни книга за манастира "Хилендар”, чиято 800-годишнина бе 
отбелязана тази година.

от Бпбушница с пред- 
стппсн с няколко спои 
стихотпорсния п литера
турното списание ” Ос- 
внт”, което в Лесковац 
обяви ” Антология на 
съвременната 
диалектична поезия”. 
Както е известно, Фор- 
ски е автор на няколко 
книги, хуморески и 
поезия, писани на 
лужнишкия диалект.

на Библио-

А.Т.
Б. Димитров

КОТЛОВИННИ ПАСКВИЛИ
(В. Богоев, "Котловинни памфлети”, "Братство”, 23 октомври 1998)

Умението да се прочете една книга не е по- 
малко от умението тя да се напише. Ето защо не 
съм съгласен със статията-пасквил на г-н Богоев, 
в която той се опитва да задраска стихосбирката 
ми "Послание към Тангра". Той не бива да под
вежда читателите на "Братство" със своите лични 
импресии от прочита на книгата. Ако намерени
ето му е да ме оспори като поет, тогава нека да го 
направи от позициите на литературната критика.

Неговата "критика" се състои от следното: 
изтръгване на стихове и изречения от контекста и 
тяхното произволно тълкуване, злоупотребяване 
с отделни изречения на редактора Вихрен Чер- 
нокожев, който иначе дава една много по-изба- 
лансирана оценка, премълчаване на добрите ст
рани и преувеличаване на недостатъците на кни
гата и т.н. Явно е намерението на г-н Богоев да 
подцени стихосбирката и нейния автор.

Цинично звучи опаската за "момчето", което 
някога пишеше в "Мост” и може би "щеше да 
стане поет". Аз лесно можех да обера овациите на 
соцреалистическите драскачи в малцинствената 
ни литература - ако това влизаше в сметките ми.
Трябваше само да пиша оди за Партията, или поне 
сонети за някоя трътлеста махленска примадона.
Тогава моят земляк г-н Богоев можеше и да на
пише някое обширно есе на осмата страница на 
"Братство”. Аз обаче се захванах с неприкосно
вените теми от нашата действителност: предател
ството, безнравствеността, отчуждението, идео
логиите, убиващи хора и народи, фалшивите цен
ности, вечният човешки устрем към свободата и 
истината, насилието, посредствеността... Естест
вено е, че поезия с такъв заряд, колкото и слаба да 
е, ще предизвика пазачите на конюнктурата.

За тях е много и самото заглавие на стихос
бирката. Напълно ги разбирам: след толкова го
дини денационализиране на малцинството в името 
на югославянството и комунизма, изведнъж ня
какво си "момче" отправя своето послание не към 
сияйните върхове на комунизма, а направо към

вен това, не срещнахме данни за седемдесетгодишнината на 
библиотеката, когато организирано бяха събрани неколкос- 
тотин книги, а в-к "Братство" отрази тази акция в постоянна 
рубрика "Дарители”. Също така липсват данни за вноса на 
книги на български език от издателство "Братство”, за които 
средства отпусна тогавашната общинска културна общност на 
интересите н пр. Няма н сравнителни данни (по години) за 
съотношението между книги на сръбски и книги на български 
език, въпреки че библиотеката разполага с тези данни.

Без прегледи, диаграми, табелки и пр. монографията повече 
прилича на доклад за стогодишния период на развитие, особено 
с опита "политически” да се оценяват определени периоди, 
затруднявайки по тоя начин бъдещите проучватели и изсле
дователи на читалищното дело в Димитровградския край.

Естествено книгата има свои достойнства и бихме се съ
гласили, че може да се възприеме "като указател” за по-на
татъшни и по-задълбочени проучвания на културното налсед- 
ство на нашия край в тази област.

Тангра, т.е. към синонима на нашата българска 
вяра и търси прошка от името на ония, конто 
трябваше да се откажат от него, за да живеят 
що-годе нормален живот. Значи, всичко е било 
наразно: и инквизицията на Голи оток, н фалши
фицирането на историята, и двуезичният модел, н 
антибългарските филипики - българинът пак си е 
българин, скътал нейде дълбоко в сърцето си Та
нгра.

Не прилича ли съдбата на нашето малцинство, 
на което в името на "висши интереси" му беше 
налагана нова вяра, на съдбата на целия българ
ски народ, комуто пак в името на "висши” интер
еси насила му е налагана нова вяра - християн
ството? И въпреки че в името на тази вяра са били 
изтребени 53 болярски рода до девето коляно, 
остатъците от езическата култура и култа към 
Тангра са се запазили и до днес в нравите и обн- 

на българина, който до скоро предпочи
таше да се събира йод "кръстатите” дървета, вме
сто да ходи на черква. И в двата случая резултатът 
е същият: нито езичникът-християнин, нито бъл
гаринът - югославянин.

Изхождайки от това, аз визирам в стиховете си 
проблема за вярата и изневярата и го решавам по 
следния начин: човек остава верен на себе си и 
когато е насилен да изневерява. Оставайки верен 
на Тангра, т.е. на изначалния си български образ, 
аз с нищо не отричам високите ценности на хрис
тиянството, само че не ги виждам там, където 
"християните с раниците” стрелят срещу "хрис
тияните с баниците".

Не отричам, че моята поезия си има недоста
тъци. Но едва ли г-н Богоев е скочил да отбранява 
поезията от мен. По-скоро отбранява соцреал
истическите догми за мястото и ролята на литера
турата в обществото.

И още нещо. Моята лира няма скоро да оздра
вее от "очевидното разстройство". Защото 
отглас от болките и страданията на моя народ.

Иван Николов

Стефан Николовчаите

ДИМИТРОВГРАД

Две успешни 

кръводарителни акции
В края на миналата седмица в Димитровград бяха организ

ирани две акции по кръводаряване. Първата се проведе на 16 
декември, т.г. и в нея се включиха 47 работника от фирмите 
"Циле-Украс” и "Кожара". Във втората кръводарителна акция 
се включиха около 100 работника от "Балкан”, "Комуналац”, 
"Пекара” и "Градня”, както и заети в Здравния дом, ОС, орган
ите на МВР и Митницата. Освен тях, кръв дадоха и няколко
граждани.

Акцията организираха съвместно димитровградската 
рвенокръстка организация и Заводът за кръвопреливане от 
Ниш. Следващата - 15-та за тази година акция по кръвода
ряване, ще бъде организирана на 28 декември т.г. за работ
ниците от ГИД.

че-

тя е
Б. Дммитрош

о 25 ДЕКЕМВРИ 1998 г.



н1ПЕНЦИ В СВЕТА НА НАУЮЩ Магистър Любиша Васов има щастливо семейство. Съпру- 
тата му също е от Димитровград. Това е още едва от 
причините, които го карат, повечето от свободните си дни да 

; прекарва в Димитровградско, при роднини и приятели, 
някогашни съученици. С голяма радост посрещай помагай» 
всеки млад човек, който се запише в неговия или в някой друг 
факултет в столицата, да овладее тайните на науката или поне

ддипломни студии, с които раз
ширява познанията си в поддър
жането на системите в областта 
на въздушния транспорт. Това е 
и тема на магистарската му ра
бота, която успешно защитава 
през 1996 година: "Поддържане 
и ефективност на техническите

ЕКСПЕРТ ЗА 

АЕРОКОСМОТЕХНИКА
:

системи във въздушния трансп
орт’’.

.
ката Любинка Басова.

Малкият Любиша често е хо-
М-р Любиша Васов е роден В 

през 1961 година в Прокупие. Ба- ^ 
ща му Сава бил лекар в този гр- ||[| 
ад, а майка му Любинка - учи- Яр 
телка. Наскоро след раждането &; | 
му, родители му , които по по- ™ 
текло са от Височкия край, се |||| 
преселват в Димитровград, така в 
че цялото си детство и юноше- 1Я 
ство Васов прекарва в това град- |11

Основно образование Люби
ша Васов получава в Димитров
град, където завършва и гимна
зия. Склонността към научната 
работа наследява от баща си, ко
йто като лекар следи последо
вателно всички новини в меди
цинските науки, а любовта към 
просветата от майка си - учител-

да работи във Въздухоплавате- Покрай ангажиментите във 
лния институт в Жарково, в Бел- факултета и следенето на твъ- 

дил във Висок, откъдето са ро- град, където работи върху про- 
дители му и с възхищение гледал ектирането на различни видове 
как металните птици прекося- летателни апарати, 
ват синия небосклон. Тогава още
си поставял въпроса: Каква е та- средна оценка по време на след- 
зи сила, която ги кара?

рде динамичното развитие на 
въздухоплавателната техника, 
м-р Любиша Васов проучава си-

Благодарение на високата гурността на самолетите и при
лагането на симулацията в раз- 

ването си, само след една година решаването на проблемите 
Твърдо решен да отгатне тоя инженер Васов става асистент в във

връзка с експлоатацията на ле- 
въпрос, след завършването на Съобщителния факултет в Бел- тателните апарати. Като само- 
гимназията през 1979 година град - катедрата за въздухопла-че. стоятелни или в съавторство с 
Любиша Васов постъпва студе- вателни превозни средства, къ- други колеги, досега м-р Люби- 
нт в Машиностроителния факу- дето участва в обучението по ша Васов е публикувал много 
лтет в Белград, където се дипло- предметите "Двигателни групи научни трудове, поместени в на
мира със специалността аероко- във въздухоплаването” и ”Ин- учни списания и сборници, а е

струменти и съоръжения в ле- участвал и в няколко междуна- 
След дипломирането си и от- тателните апарати”. родни научни срещи - конферен-

биването на военната си повин-

1

1 смотсхника.

Веднага след идването си във ции и конгреси, 
ност към края на 1988 година Факултета младият инженер 
младият инженер Васов започва Любиша Васов се записва на сле-

М-р Любиша Васов
В.С.Б

110 ГОДИНИ ТЕАТЪР „ХРИСТО БОТЕВ“ (12)

КРАЧКА В ПРАХТА” И ” КЪЛБО
• Мето Петров и Лилия Нейкова като режисьори • Любов, сплетни и интриги във връзка с една огърлица • Още едно 
произведение на Перо Будак на димитровградската сцена

В Деня на жената - 8 март - през 1958 на 1 януари 1959 година на същата сцена рлица, се е появил Веселин Танчев, пре- 
година димитровградската публика е ви- пиесата "Загубената огърлица”. До този подавател по история. Използвайки ти- 
дяла представлението ’Крачка в прахта" проект се е стигнало съвсем спонтанно и пичните движения и маниери на Шерлок 
от Вйекослав Калеб, постановка на Ли- случайно. След като е изпълнена една Холмс, Танчев е изпълнил прекрасно ро- 
лия Нейкова и Мето Петров. Освен като драма, на публиката е трябвало да бъде лята си и е награден от публиката с бурни 
режисьор, Петров се е появил в главната предложено едно леко, забавно предста- аплодисменти, 
роля и е оформил декора. Изпълнители вление. От целия куп ръкописи и драма- 
на останалите роли са били неговата съ- тични текстове, конто е пазил Истатко "Загубената огърлица" Еленко Видано- 
пруга Венета, Рангел Димитров и Лилия Станулов в едно чекмедже, Нейкова е вич, по това време преподавател по физ- 
Нейкова.

Един от актьорите в представлението

извадила "Загубената огърлица”. Текст- култура, добре си спомня за своята ра- 
- И днес радушно си спомням за тази ът й харесал, но веднага започнал да я бота и за работата на колегите и колеж- 

пиеса, казва Нейкова, защото тя беше измъчва въпросът как ще го приеме пуб- кнте си в самодейния театър "Христо Бо- 
специфична от много аспекти. Мето на- ликата и особено властта, защото става тев”. Отличавал ги е голям ентусиазъм, 
прави извънредна сценография и изпъл- дума за типична гражданска мелодрама, любов и желание да се представят на пуб- 
ни ролята на генерал, който не успява да Но боязънта й все пак е била излишна, ликата по най-добрия начин. Началото на 
се ориентира в новото време. Освен това, Любовта, сплетните и интригите във вр- дейността си в театъра Виданович свъ- 
той и нарисува генерал с мустаци и ор- ъзка с една загубена огърлица са не само рзва с 1947 година, когато още като уче

ник е играл в пиесата "Любовта на Яро- ули. Очевидно ентусиазмът е бил нзчер- 
вай" от Константин Тренов, постановка пан, а опитните театрални самодейци са 
на Марин Геров (Младенов). Виданович имали много по-важни работи в профе

сията и семейството си. Станало е на-

Любиша Джорджевич

помни, че заедно с него в пиесата е играл 
и Милорад Геров (става дума за Милорад 
Геров, стоматолог, загинал при пътно пр- младежи и девойки, на конто да се вдъхне 
оизшсствие), но не си спомня други по- любов към театъра и хубавите драма- 
дробности.

ложително освежаването с талантливи

тични произведения, за да могат и те да 
прекарат една част от живота си на "дъ
ските, означаващи живот".ТЕАТРАЛНА (БЕЗ)ДЕЙНОСТ

Изминали са няколко месеца на 1959
Следователно някой е трябвало да от-година, докато е изпълнена още една пре

миера на димитровградската сцена. Във крие талантливи актьори преди всичко 
вторпзв половина па годината публиката сред учениците в Гимназията, а също та- 
с видяла представлението "Кълбо” от кн и сред работническата младеж и ос- 
Перо Будак. Това е вз-орото иронз- таналнте обществени слоеве. С тази от- 
всдснис на Будак, което о изпълнено на говорна задача се е натоварил Любиша 
димитровградската сцена (6 години по- Джорджевич, преподавател по сърбохъ- 
рано е играна пиесата "Мечава”). Поста- рватски език в гимназията "Йоснп Броз 
новчик на пиесата "Кълбо" е бил Ис- Тнто , който от Белград, където се е 

Станулов, подпомогнат от Ангел дипломирал във Филологичния факулт- 
Димитров- Рашо Дуруз. Интерпретатори ет, през родния си Пирот пристигнал в 
на ролите са били Тодор Геров, Йоана Димнз-ровгрод със съпругата си Миряна, 
Гогова Тодорова, Наталия Колица Ран- преподавателка по френски език. Джор- 
гелова, Борис Рангелов, Венета Петрова, джевич е събрал юноши с театрални за- 
Петър Митоа, Душан Бишчан, Никола ложбн и веднага ги е "хвърлил в огъня”, 
Иванов, Ангел Димитров, Аксентн Ди- за да изписват заедно с доайените нови 

дени. Мето беше внушителен като ген- буржоазни маниери. Има ги във всички митров... страници за историята на самодейния те-
ерал на сцената, още по-внушителен бе- страни в света. Нейкова е поверила глав- Дългата пауза в театралната дейност атър Христо Ботев . 1ова изписване е 
те генералът на картината. От мебел- на га роля на хубавата Олга Тошева, коя- е била повод в "Братство” да бъде от- започнало към края на 1959 и началото 
иото предприятие ”Циле”, което именно то собственоръчно си е ушила чудесен печатан текстът "Какво се случва в "Хр- на 1960 година. В началото на 1960 годиш 
тогава започна да работи, получихме сд- костюм. Така че на сцената е изглеждала исто Ботев”? (в. "Братство", октомври Любиша Джорджевич е започнал др- 
ин прекрасен диван, а всички останали твърде кокетно и прелъстително. Худо- 1959 г.). В статията подробно се анализ- боти върху представлението 
реквизити си бяхме донесли от къщи. жника, в чиято квартира сс развива дей- ира положението и тетитъра, а причи- Расим илипови I. ова с ило

ствисто, е играл Благов Тошич, докато пито за бездействието со търсят в 
брачната двойка Еленко и Снежина Ви- вите обществени условия, в отношението зър. 
данович са били мз,ж и жена и на сцената, кз.м спмодейносзта и пктьоритс-спмоде-

тотко

Актьорите и сътрудниците в продставлвнивто "Кълбо" (1959)

възкресението на димитровградския тса-но-
ГРАЖДАНСКА МЕЛОДРАМА В 

КОМУНИСТИЧЕСКО ВРЕМЕ
Насърчена от режисьорския и актьо* В ролята на детектива, който с лещи в йци, конто работят по 5-6 чвев пи ден, 

рския си успех, Лилия Нейкова поставя ръката трябва да намери загубената огъ- нравят репетиции без каквнто и да е стим-

- Следва -
Слободии Кръстим

ош, 25 ДЕКЕМВРИ 1998 г.



СПОРТ СПОР!• 10 ГОДИНИ АК "ЖЕЛЕЗНИЧАР"

Осамотената
красавица

Така е започнало...
Всичко започна през един септемврийки ден 

1 <>87 година. 11а тренировка в спортния център 
”11арк” е Александър Марков, сегашен треньор 

“Железничар”, коЙтоно това време е активен 
член па АК “Железничар” от Ниш (от 1982 до 
1987).

Това е първото появяване на димитровград
ски лекоатлетици след цели 28 години (през 
1960 година са се състезавали челеноаете иа 
атлетическата секция на "Балкански” на ня
кое официално състезание).

Чест да спечели първия медал за АК "Же
лезничар” се пада на Душица Деянова и днес 
активна и наЙ-у<пеиша състезател*** на от
бора. Това става на регионалния крос в Ниш, 
къдсто Душица Деянова между пионерките 
старша възраст спечелва първия златен ме
дал и първата купа. През първия сезон са 
постигнати добри резултати, предимно в пио
нерската конкуренция, което е било и осно
вно определение на клуба. В пионерския на
ционален отбор на Сърбия са включени Пеги 
Порова - скок на височина и Тони Алексов - 
тласкане на поле. За пръв път в спортния 
център "Парк” е организиран и пролетен кр
ос за всички категории и са връчени първите 
медали. През септември е организирано и 
улично надбягване в чест на Деня на освобо
ждението на града, в което участват и атлети 
от Пирот и Ниш. Към края на същата година 
клубът с посетен и от известния треньор по 
атлетика Александър Петрович, заедно със 
секретар на атлетическия съюз на Сърбия 
Драган Зарич. Тогава е договорено през сле
дващата година Димитровград да бъде дома
кин на първенството по крос на Сърбия. По 
този повод за пръв път в Димитровград пре
бивава и телевизионният екип на популярната 
спортна емисия "Индирект”.

Началото на атлетиката в нашия град бе
ше повече от успешно.

на

на

Едно малко момиче, Юлия Каменова, нами
раща се с1.що в спортния цепгьр, сс обажда па 
Марков: "И аз обичам а тлетиката и бих искала да 
‘тренирам този спорт”. Тя е и първата атлетка, 
която Александьр Марков започва да тренира, 
предаваЙкпЙсмосто знание ка то опитен състеза
тел. През октомври същата година тогавашният 
секрета)» на ГОФК а Еленко Иидапович в разго
вор е Марков проявява инч ерес за сформиране на 
секция по атлетика. И така в началото на ноември 
секцията започва да рабоз и, прнвличаЙж псс по
вече младежи, главно уч<-жпш, а ака че през есента 
п замаза не че г< рп<< ию те пират КЪМ 40 души. 

Големият пизер, «• }. ».м кралицата на сиорто-

5

е II поямаза па перспективни млади атлети и 
атлетки доиежд.м до идеята за сформиране на

>и 1988 I.: атче3 ически клуб. И така па 18 ф»:пруа| 
беше сформиран АК "Железничар ", коЙтотоиа 
име получава може би и затова, че Марков е бил 
член на "Железничар” от Ниш, а и железницата 
предостави намаления при пътуваиията на спор-

;! гнетите. Пръв председател на клуба е Димитър 
Митон, шофьор оз ’ Ниш експрес", а членове на 
първия Управителния съвет са: Борис Йоцов, Нс- 
боЙна Йотов. Браиислаи Лукич. Славча Дими
тров. Аиа Николов. Златко Захаров и Саша Пе
тров. За секретар и треньор на отбора е назначен 
Алекса I»д ьр М а рко».

| < "амо една седмица след формирането на клуба

В най-старата част на село Звтщи. 1к:оу-ишитк.: <■:> 
иргна, се намира една къща, която отдалеч плепява но:, е 
дите на случайните минумчи. Стада Зум*1 за едноетажна, 
къща с неголям двор и помощна сграда. Скелетът на пипа 
къща е от дървени греди, дока то в основата й освен кална 
има и "керпич" (непечени тухли), които са зидани с кал като 
свързочен материал. Стените са ковани от парлищи и I 
изпълнени с кал, поради което на такив*1 къщи им викат |
"кованици". Фасадата и вътрешността на помещенията о | \ пет участнички в него - Юлия Каменова, Ирена

I Йосифова, Пс! и Гюрова. Душица Деянова и Да
ниела Елеикова - участват на първенството по 

| I крос на Сърбия и Белград, но без особен успех.

тази къща са варосани.
Самата къща не се намира до улицата, <1 е по-навъшрг, ) 

така че от портата до нея водят каменни плочи.
Лори най-възрастните жители на село 'Звонци не мегая. \ "*

да кажат кога точно е построена тази къща тук. . ;
обаче, че това е станало 6 началото ,

- Следва -
Д. Стоороа

? ' СеДМИИИ.
1/века. } : А л.л .!л ® ЛЕКЦИИ ЗА

| ЗА1ЩГГАТА ОТ СПИН през
! този месеи изнесоха сг.ециалис-

1
За съжаление, тази рядко красива стара къщи е празна 

и оживява само през летния период, когато за кратко тук се 
отбиват наследници на някогашния стопанин, които сега | >К1\1Ш бУЖ) 
живеят 6 Бързи брод, недалеч от град Ниш. { а Димитровград сс в:;л;оъ; е

Въпреки тава, дворът на тази къща винаги е чист, тре- • цвята на републиканското тс- 
вата прилича на зелен килим, а крушата 6 доното - ;<е.л ■> ;• -к.» : ; : :
свидетел на изминалите бурни година. Този "присад', то * 
му казват тук, е посаден когато започнал строежът на > 
къщата.

Наблизо до нея се намира още една къща, която иа пръв | 
поглед напомня на нея. Огромната разлика между тях е в | 
това, че от втората се чува детска глъчка и смехът на I 
възрастните й обитатели. А това е основното нещо, което \ 
ни дава правото да кажем за една сграда , че е къщаI

• ДИСПАНСЕРЪТ ЗА
тнте от хигиенио- 

I епидемиологичната служба към 
I димитровградския Здравен дом 
\ пред учениците от VIII клас на 
I основното училище “Мота Пия- 
! де". За ученишгге от по-долните 
! класове тази коварна болест 

беше тема за рисуване з часовете 
по изобразителното изкуство. 
Споменатите мероприятия бяха 
организаиракн в рамките на ка
мпанията срещу тази засега 
неизлечима болест.

ц -.’Л ечнт. Г 'ние
гт.рднгс ДоНа р .! .\С . 1 ! 1Н 1 :ч,! ,В 

кр,. на и-Л! И ИС.-3 
- ОД1ШЗ ГИИсКСЛОГПЧЧИГС и ултрг.з- 
ьукозите прегледи в ДЖ ще 
бъдат безплатни. Това се отнася 
и до г. нар. “папаниколау 
• тесто се". Резултатите от гинек
ологичните и ултразвуковите
прегледи се получават веднага, 
докато при тестовете - след три

Б. ДимитровКамеико М. МаркоЕич.

Решен да отстои дадения обет. - Господин Асене, на 
Св. Никола бях на честито при съседите, на именден. 
Сега славенето се превръща в гуляй д по-ранно не беше 
така. Честваше се скромно, благопожелапияга бяха по- 
важни от черпушката. Бяхме натрупани с ястия от риби, 
поени чушки, три вида фасул, салата от картофи, кю
фтета от спанак, ориз, сладолед, какви ли не сладки. 
Едвам се отървах, дори малко грубо обясних, че държа 
строг едноничен пост. А те ми отговориха с нови покани 
- изнесоха пюрета от боб, грах, леща и фасул, гарнирани 
с поено "мияне”. Уж наЙподходящи ядеиета за едно- 
ничене. Избрах пюре от домашно замразен грах. Да 
бъда откровен, стори ми се безвкусен, някък хрупкав, 
тдърд, неприятен. Имате ли обяснение?

Еднонко - Нонча
Обяснение за какво? За същината на християнските 

обичаи (слава, постене, едноница) или за качеството иа 
пюрето от грах?

За постенето, славенето, едноничеието е писано на 
километри и като религиозно таЙютво, и като дис- 
тетическа постъпка, и като етнографско явление. Няма 
какво ново да се каже. По-добре е да се спрем върху 
пюрето от грах. Бобът, лещата, фасулът, соята, грахът 
са деЙЬтвително подходяща храна за едноничене (едно 
обедване през цял ден). Зърната, относно семето от тия 
бобови растения са много богати на белтъчени и затова 
нутритивно пълноценни, а соята съдържа и голямо ко
личество мазнини.

Белтъчините в семената от грах или фасул не са 
разпръснати хаотично и без ред. Както скорбялата е

шен опит и от индустрналнта практика се разбира, че 
ако зелените, млади грахови зърна не се консервират 
наЙ-дъ.то 2-3 часа след брането, качеството им без
възвратно се влошава. Захарта от началните 4-6% дво- 
Пш намалява, а скорбялата - причина за втвърдяването 
на зърната - се увеличава. Изгубва се и вкусът на прясно. 
Увеличава се и броят на полепналите микорби, което 
затруднява консервирането. Затова от все сърце 
съветваме - не замразяваЙе грах от пазара, престоял на 
тезгяхите 2-3 дена. Зимно време купувайте индустри
ално замразен грах, обработен веднага след брането. 
Същото се отнася и за Вас, господин Еднонко.

След съвета...пак съвет: - Послушах Ви, професор 
Асене, станах грахоман, обаче що стана. В офиса, къ- 
дето работя колежките и колегите започнаха отдалеч

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН ВИ 
. . =1 ОСВЕДОМЯВАЙ СЪВЕТВА (45)

ЕДНОНИЦА НА 
ФАСУЛОВ РЕЖИМ

4- V

съсредоточена в зърпонпдни образувания, така и бел
тъчините се намира т "заточени” в т. нар. алеуронови 
зърна. Тяхното присъствие се утвърждава с Йодна про
ба. Капка от разреден калиевЙодид оцветява скорбя
лата тъмно синьо, а белтъчините жълто. Тази постъпка 
с Йодната проба се използва и мри проверка на фал
шифицирал червен пипер, кафе и пр.

Белтъчините много обичат да се свързват с водата. 
Дали сте забелязали, чс и вие след фасул-вечеря нощем 
обилно пиете вода? Свойството фасулът и грахът да 
поглъщат вода и силно набъбват по-ранно използвали 
студентите но медицина при обучение по анатомия. Пъ
лнели човешки черепи с фасул, потапяли ги във вода и 
чакали огромната сила на набъбването да надделее спо- 
Йюта на

да ме отминават и постоянно да проветряват помеще
нията. Нали разбирате защо...

Асен: Като превантива, слагайте в ястията повече 
джоджеи и по-често посръбваЙе чаЙот мента, може и 
студен. В краен случай, като "антидот” от време 
време върху котлончето нагряваЙх парченце по пар
ченце тамян. Запомнил съм от баба ми: Ако Горча (брат 
ми) се упъшка, турете на кофтора малко тамянчък. 
НаЙсетне, доколкото зная, постенето изисква всякакъв 
вид въздържане. Във всеки случай желая Ви да от
стоите обета, относно постенето, на което краят, Бъдни 
Вечер, ускорено се приближава...

на

костните назъбени шевове. Въпрочем, нали 
след фасул и нашите кореми се надуват. Оттук и пого
ворката: Боб навира, грах навира, редка каша не на
вира...

Протоколист; С. К. 
(В следващия брой: Леле, мушкарци!)Защо Вашето грах-пюре е било безвкусно? От дома-
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СПОРТ ® СПОРТ ДИМИТРОВГРАД

Спортист на годината - 
на 15 януари

ден преди избирането на спортист на окръга, което 
ще се състои на 16 януари в Пирот.

И тази година се избират трима най-добри спор
тисти, най-добър отбор, най-талантлив спортист и 
спортистка и най-добър спонсор.

Новото е, че всеки отбор (клуб) ще избере свой 
а 15 декември т.г. в Димитровград се проведе най-Д°бъР спортист. На заседанието бяха предложе- 

заседание на Управителния отбор на Съюза на спор- ни и ка»ДИДатури за "Спортист на окръга”. За сло
товете, на което присъства и Зоран Геров, предсе- ртно ^битие на годината е предложен митингът по 
дател на ИО на Общинската скупщина. Основни въ- атлетика. който се проведе в Димитровград, а за го- 

разисква на заседанието, бяха ор- Дишна награда е предложен АК "Железничар”, кой- 
традиционната манифестация "Спор- то тази г°Дина Ще ознаменува 10 години от създава- 

тист на годината и подготовките за редовни годишни нето- За най-добър педагог по физическа култура е 
събрания на спортните колективи. предложен Александър Петров, а за спортни дейци

Петото поредно избиране на най-добър спортист Александър Марков и Димитър Ставров. На 
в общината, за разлика от предишните години, когато Данието е сформирана и комисия за избиране на спор- 
се провеждаше винаги през декември, сега е насро
чено за 15 януари следващата година или

БОСИЛЕГРАД

АФИРМАЦИЯ НА 

МЛАДИ ФУТБОЛИСТИ
Есенната част на първенство- спорта в общината, 

то в Междуобщинската футболна 
дивизия Враня, която неотдавна

проси, по които се 
ганизацията наВтората характеристика на ес

енната част на първенството е, че 
завърши, се характеризира с чести треньорът Георги Георгиев значи- 
отказвания на футболни срещи и с телно подмлади отбора. Още в са- 
афирмацнята на няколко млади мото начало на първенството той 
футболисти от ^ босилеградския прие в състава няколко млади фут- 
футбол ен отбор Младост”. болисти, което по-късно се оказа

Най-вероятно една от основни- едно твърде добро решение. Така 
те причини за отказването на фут- че през тази част от първенството 
болни срещи и предаването на то- за пръв път в отбора се появиха 
чки без борба е фактът, че по-го- юношите Мирослав Георгиев, Да- 
ляма част от футболните отбори в либор Насев и Димитър Николов,

а Стефан Стойков, Дарко Дими- 
финансови средства. През есенния тров и Саша Василев, също юно- 
полусезон три футболни отбора ши, вече са постоянни 
отказаха да гостуват в Босилеград, първата едннадесеторка. Треньор- 
Футболният отбор "Младост” ът Георгиев твърди, че става дума 
досега не е отказал нито едно го- за талантливи юноши, които отго- 
стуване. Общинската скупщина в ворно и дисциплинирано се отна- 
Босилеград, въпреки постоянния сят към футболната игра и задъл- 
недостиг на средства, винаги е осн-

засе-

тист на годината.
д. с.само един

• РЕАГИРАНИЯ

НЕОПРАВДАНО ПРЕНЕБРЕГНАТИтази дивизия нямат достатъчно

В Димитровград тези дни се провеждат подго- са направени най-вероятно поради недостатъчно зна- 
товки за избиране на най-добри спортисти през из- ние, защото хората, които водят спорта са със скро- 
теклата година. По повод тази акция, пета поредна, мни знания и образования (спортни, разбира се). На- 
реагираха основното училище Моша Пияде и сок- помняме Ви,че училищата са разсадник на таланти, 
олското дружество Сокол . Те са изпратили писмо които са носители на спорта, особено младшите кате- 
до председателя на ОС Никола Стоянов, което е пре- гории. Същевременно припомняме, че на 
доставено и на "Братство" и в което се казва:

"Уважаеми г-н председател,

членове на

всички от
бори и организации сме позволили да ползват нашите

още им трябва
гурявала пари за пътуване на фут- доста време, за да "изпекат” фут
болистите, което също така е болния занаят.

женнята си, но все помещения за провеждане на спортни активности.
Напоследък, по-точно през последните няколко Педагозите по физическо образование са тези, които 

години стана редовна практика на края на годината насочват активностите и сътрудничат със спортните 
да се прави равносметка на постигнатите резултати в организации, както се практикува в цяла Сърбия, 
областта на спорта и физическата култура. Провъз- Конкретно посочваме Пиротска община, която в 
гласяват се най-добри спортисти и спортни дейци, а рамките на споменатата манифестация избира и най- 
при това определени институции изобщо не са вклю- добър педагог по физическо образование и най-успе- 
чени в тази акция. Напомняме Ви, че основа на физи- шен организатор на манифестация от областта на 
ческата култура представляват три области: спорт, спортната рекреация, съответно и деятел в областта 
спортна рекреация и физическо възпитание. Прак- на масовата физическа култура.

Соколското дружество "Сокол” от Димитровгр-

насърчение за развитието на м. я.

СУРДУЛИЦА

”ЧЕЛИК” Е 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ тика в нашия окръг, а и не само тук, е в края на 
годината да се провъзгласят най-добри спортисти, ад между другото е носител на Септемврийска на- 
спортни дейци и педагози по физическо образование, града за 1995 г. "...като обществено признание за 
Считаме, че неоправдано сме пренебрегнати и из- изключителни резултати в областта на спорта и 
ключени от споменатата система на избиране. Съ- спортната рекреация...”

Неотдавна завърши есенният 
полусезон на първенството в Сръ
бската футболна дивизия, група 
Ниш, в която се състезават и два 
отбора от Сурдулица - "Радник” и 
"Челик”. И докато "Радник” вече 
няколко години играе в тази ди
визия, "Челик" все още е новак. Но 
въпреки това футболистите от 
Бело поле добре стартираха и в 
края на полусезона заеха 14-то 
място във временото класиране за 
полусезона. За някои любители на 
футбола това място е съвсем ре
ално и очаквано, обаче има и

ма част от двубоите водехме с 2:0, 
но изпуснахме победите в послед
ните минути. И в единия, и в другия 
мач "Челик” плати данък на нео
питността си", подчерта Стефано- 
вич.

Ние, от подписаните две организации, се питамещевременно посочваме някои пропуски и нежелани 
явления. Всеки спортен работник и ръководство на кои са тези, които предлагат най-добрите и кой може 
определена организация трябва да има предвид член да бъде работник в спорта. Считаме, че трябва да 
2 от Закона за спорта. Факт е, че хората, които водят премахнем тези отрицателни явления в спорта и пак 
спорта в нашата община, не са имали предвид фак- напомняме за член 2 и член 85 в Закона за спорта".

Писмото е подписано от директора на Основното
По думите на треньора, през 

есенната част на първенството фу
тболистите на "Челик” са и 
най-добре срещу "Дубочица”, един 
от кандидатите за първото място, 
а най-слабо срещу "Рудар”, от кой
то са загубили с 2:5. Най-добър го
лмайстор е Деян Радович с 6 гола, 
който заедно със Сладжан Джор- 
джевич показа и най-добра игра. 
Със сравнително добра игра през 
есенния полусезон се представиха 
и младите и талнтливи футболисти 
Нинко и Нинослав Станкович, от 
които любителите на футбола в 
Бело поле очакват през следващия 
полусезон още по-добра игра и пъ
лна афирмация.

Треньорът Стефанович не ск
рива задоволството си и от факта, 
че отборът има твърде верни при
върженици и според статистиката 
на всяка футболна среща е имало 
средно по 1000 зрители. В 
ношение "Челик" е на трето място 
в Дивизията - след "Дубочица” и 
"Раднички”.

тите и резултатите на определени деятели в спорта, 
на съответни институции и организации, както и уво- училище Димитър Гюров и секретаря на Соколското 
дните разпоредби от споменатия закон. Пропуските дружество Небойша Йотов.

[грали

брегната работата с него, поради което предложих 
той да се активизира, понеже сега има условя за това. 
Втората ми забележка беше във връзка с твърде
нието, че стрелческото дружество "Граничар" съ
ществува само две години, което също не е вярно, 
понеже то е сформирано преди повече от 70 години. 
Истината е, че от преди две години се набляга на 
дейността само на пионерския отбор.

Аз не съм критикувал, а предложих в предстоя
щия период да се засили ролята на съдиите по спортна 
стрелба. Според мен не е редно треньорът на отбора 
да бъде същевременно и съдия на официалните 
състезания. Смятам, че трябва да се раздели спорт
ната от ръководната функция в дружеството. Това 
ще облекчи задачите и на едните, и на другите. За
щото без колективна работа няма да се стигне далече. 
Всички тези предложения бяха подкрепени и от та
къв авторитет в тоя спорт, какъвто е например Мича 
Миятовнч. Чух и коментарите, че някои от членовете 
на ръководството са сърдити заради това, че забе
лежките си съм изнесъл на заседание на Скупщината. 
Като член на Скупщината смятам нейните заседания 
като единственото място, където могат да се правят 
предложения и забележки. Нима ръководството на 
отбора не трябва да докладва за работата си именно 
пред Скупщината?

И предишните поколения стрелци успешно пред
ставяха димитровградския спорт на редица републки- 
канскн и държавни състезания. Условията тогава бя
ха много по-лоши от днешните - нямаше зала и съо
ръжения. Сега, когато Общинската скупщина обез
печава материални средства за щатен работник-спе
циалист, съвсем нормално е не само членовете на 
Скупщината на дружеството, да очакват по-добра и 
по-отговорна работа на ръководството н разбира се, 
по-добри резултати от всички категории състезпте-

Без колективна 

работа не се 

стига далече

такива, за които то е неуспех.
И треньорът Петър Стефано

вич оценява завършения полусез
он като успешен и се надява, че
през втората част на първенството 
футболистите на "Челик” ще иг
раят по-добре и ще подобрят кла
сирането си.

"Обективно гледано, четири
надесетото място в таблицата с об
що 18 точки е успех. От общо 17 
мача, в 5 извоювахме победи, 3 ма
ча завършиха наравно и в 9 пре
търпяхме поражения. Обаче ако 
анализираме по-задълбочено вся
ка футболна среща, ще видим, че 
имахме възможност да се сдобием 
с още някоя победа. Имам предвид 
футболните срещи с "Раднички” и 
"Железничар", в които в по-голя-

В статията на журналиста Б. Димитров за го
дишната скупщина на стрелческото дружество "Гра
ничар” ("Братство" от 18. 12. 1998 г.) са изнесени 
неистини във връзка с моето изказване на това съ
брание. Там е казано, че съм критикувал отделни 
членове на ръководството. Това не отговаря на исти
ната, понеже аз нито съм критикувал, нито ми идва 
на ум да критикувам нашата параолимпнйка.

На това събрание на стрелците пз само предло
жих в отчета за работата през 1998 година да се кори
гират в две неща: едното е твърдението на ръковод
ството (стр. 2), че "Граничар" няма сениорски отбор, 
което е един абсурд, понеже той съществува още от 
двадесетте години на века, п само в момента е прене-

това от-

м. Я.

ГN Р" 14 ^ Обявявам за невалидна трудовата \ |
| \ ми книжка, издадена от ОС в Ниш.

Ваиче Евстратиев,
^ Ул. "Бая Секулич" N«22 
\ \ Ниш

Умоляват се редовните чи- 3
"Братство",

които все още на са Л 
| | издължили абонамента си за 1 
^ | 1998 г. да сторят това в най- 
| \ скоро време, за да на бъдат 
‘ заличени от списъка на

абонаментите през 1999

татели на вестникI II IПродавам или 
заменям за по- 
голямо жилище 

^ срещу доплащане,
| апартамент от 5Ом1 в 

центъра на 
\ Димитровград, иа 
' улица "Балканска" 

6/9 (сградата до 
пощата).

I I I{•!, ■/, Продавам къща е две стаи, кухня, | |
\ ^ килер, баня, лятна кухня, гараж, помо- | | година.
|| ЩНИ постройки, градина и голям двор. | | Сумата от 52 динара (за 
I I Къщата се намирана чисто и слънчево * | чужбина 104 дин.) внесете на 
| | място в Димитровград. Цената-по до- джиро сметката на "Бра-
| | гоя°Р- } ( тетво" 42300-603-1-9529,

| Спраеки иа телефон ; За подробни информации звънете на СПП Ниш.
010 /361-682. | \ тел. 018/46-946. | |; . Щ

'

1 ли.
В края на краищата никой от нас в Димитровград 

нс е измислил спортната стрелба, а обратното - 
афнрмирала мнозина от нас. Затова ние сме длъжни 
честно да й се отплатим.

тя е

1!{I. М-р инг. Михаил Иванов, Димитровград
%///////////////////////////////////////////////////////^ ^///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////{г
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МАРИ-СООА!
- Манчо, нс знам кво да пра им, че полудейем от бабшцерняци 

-жали ми се онядън Перча.
- Па ти кво очеш, младе ли иевесте да дооде и да те гледало

си се превил одве?теквога сгърбенога? Не видиш ли дека
- Ма и и се от майтаплъци, унучетия имамо-
- Па и я ти това оратим...
- Ай де не се завутуй! Мене ми йе дошло да ватим на негде и 

да не се веснем никига.
Видим, закасал йе Перча, наборлийе смо, прижале ми и га 

питуйем:
- Ай де кажи, може и да нейе толкова страшно!
- Кико бре Манчо, нейе страшно? Еве дън из дън, с месеци и 

годи не трайе, а и не знам кига че завърши. И да речеш, йеднуш 
на дън да йе, айде некико че изтърпиш, а оно два пути. На пладне 
и на голему вечеру-

- Бог да ме убий е ако знам за кво оратиш!
- А преди ню беше йедна друга, а преди друтуту, трета, а 

преди третуту - четвърта-. Навалиле бре Манчо, онея ми ти, да 
ме простиш белосветскье, тамън йедна слезне, друга се качи!

- Значи, пак йе оная работа, а?
- Ма, мани се, бре човек, оратим ти за телвизиюту и за онейе 

серийе що гьи даваю кига дойде ручък и голема вечера. Само 
чуйем: Касандра, Аьовисна, Марисол- Съберу се бабищерняците 
дома, бабата свари йедно котле каве, с вилиджанье гребу од 
ньега, а питам ли гьу нещо, свете гракну кико чавкье на мене: 
"Са ли на иде да питуйеш, не видиш ли дека гледаме!". А .моята 
зшгула у телевизорат кико теле у шарена врата и ич не ме 
погледжуйе- Чекам да тури ручък, а она си ни абър нема 
Чекам-чекам, па почнел-, да претурам грънците и да трюпам 
кико таласъм по ньи, ега на идем нещо за йеденье. Ама очеш: 
тенджерата с йеденьето йоще йе на кьу.мбето, осечам дека 
смърди на загорело, ама смейем ли да улезнем. После кига вой 
кажем дека манджата йе станула црен -църна, а она кига окне 
та се малата тресе: 'Ти бре, дъртляку, ако си затупавел, я не съм 
ти виновна Тая година йе Година на културуту и я очу бре малко 
да се издигнем!”. А мене ми Манчо, дооди да гьу издигнем и да 
гьу треснем у дуварат, да пърсне кико тиква1

Елем ония дън га запържи съглам. Оно може и я да съм 
винован оти поче да гьу окам Марисол. Марисол дай това, 
Марисол дай онова, а она думу не продумуйе. Дидза се, иде кико 
месечарка и праи това що тражилл Та кажела ти, ония дън я 
само окнем "Мари-сол!", ама това напред "Мари" кажем полъка, 
а онова "сооол" изокам силно, та кьерелшдете се затресу. Требе 
тека да съм изокач десетина пути. Кига завърши серията и она 
принесе тенджеруту, да ти не распраям: йеденьето - отров! На 
свако мойе оканье она тур ала по шаку сол- Изпокарамо се - 
очи да си повадимо. Я само що не гьу стовари, а она пиену кико 
змия: "Да знайеш, у весник че те пишелч, оти си против Годинуту 
на културу!". Рижата ми застану у въздаат, па еве съга те питуйем, 
казуй кво да праилч да гьу одлепим от тия телевизор, погледай 
ме къв съм измършавел, заприличач съм на мотавильку-

- Ръчни тамо нещо, па порази телевизорат!
- А, проба и това - пак на мою гьрбину. Ка ме прибра 

майстора да вой доведем - йедва га найдо. А после открека с две 
стоткье!

- А ти тьгай узни па им кажи дека знайеш кико че завърши 
серията. Кажи им йедън мой приятель чел кньигуту: Марисол 
че си найде детето, че се ожени за тога що га обича и све че илч 
буде потамън!

- А ти откуде знайеш? - питуйе ме Перча.
- Не знам, ама тея серийе си личе кико яйце на яйце!
Йучера ме срете Перча, цъвнул кико лале:
- Манчо, да си жив и здрав, спаси ме! Напраи тека кико що 

ми рече. Разбегаше се бабищерняците кико манастирскье ма- 
чкье Истина сам си запържуйем манджете, оти и мойта се 
пресели при Йосини. Събираю се там оти Йосината ороспийет- 
ина рекла: "Тека може да се завършава у вашият телевизор, а у 
нашият може да нейе тека!".

Моля, бе-3 доШтж В ЗДРАВО ТЯЛО - ЗДРАВ 
ХУМОР

Заключения - И как се отказа от пиенето?
- Стана от само себе си. Излизам веднъж от кръчмата и 

виждам насреща тъщата си и то в два екземпляра.Говорейки на заседание на Съ
вета за селско стопанство, Никола 
Стоянов, председател на ОС в Ди
митровград, напомни на представи
телите на земеделските кооперац
ии колко пъти и какво е заключено 
от 1995 година насам по отношение 
на селското стопанство, а резулта
ти няма.

Не само че е заключено, но май 
и ключът е загубен.

©
Няколко месеца след запознаването.
- Скъпи, не е ли време да ме представиш на родителите

си?
- Не зная как да го направя. Децата сега са при тъщата, а 

жена ми е в отпуск.
©

- Сбъркали сте номера - казва по телефона възрастен 
джентълмен. - Това не е голф клуб, а частен дом.

- Кой се обади, мили? - пита младата му съпруга.
- Глупости, скъпа, явно са сбъркали номера. Някакъв 

мъж, като вдигнах слушалката, запита: Теренът свободен лиИме е?

Спрял полицай един димитров- 
градчанин, направил нарушение, и 
го попитал как се казва.

- На сръбски или на български?
- ?!?
- На български съм Трендафил, 

а на сръбски Ружа!

Мъж и жена Женско щаешие
Той и тя лекомисле

ни - флирт.
Тя умна, той глупав - 

женитба.
Тя глупава, той умен 

- дете + 500 дин.

За щастието на жената са ну
жни четири вида мъже:

Интересен мъж - за любовник. 
Умен мъж - за поклонник. 
Глупав мъж - за съпруг.
Богат мъж - за покровител.а. т.
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