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ПЪРВАТА КОЛОНКА

демоТрТти?нГсловакияКАТА ПРИЕ ПАРТИЙН0-Депутатска делегация НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА

НАРОДИТЕ НА ЮГОСЛАВИЯ И СЛОВАКИЯ 

СА ОБВЪРЗАНИ С ПРИЯТЕЛСТВО, 

БЛИЗКОСТ И ВЗАИМОПОМОЩ

И покрай информационн
ата война, която г 
ва срещу нашата страна и сл
ед прекратяването на агре
сията, в западните страни 
все повече се показва I 
обикновена пропагандна 
жа твърдението на официал
ните представители на НА- 
ТО, че бомби са сипвани "в 
защита на мира" и заради ос
уетяването на т. нар. "хума
нитарна катастрофа" на ал
банското население в Космет.

През последната седми
ца повече влиятелни вестни
ци в Лондон, Париж, Берлин 
и в други западни столици пи
шат как в навечерието и по 
време на бомбардировките 
на НАТО срещу Югославия се 
манипулирало с информации 
и цифри, как се скривала ис
тината от собствената обще
ственост.

Вече става ясно. че ма-

продължа-

като
лъ-

Слооодан Мнлошевнч подчерта, че икономическите връзки между партньори от двете страни, както и на общоевропейско равнище 
имат голямо значение за успешното развитие на сътрудничеството.

Президентът на Републиката Слободан Милошевнч пр 
вторник паритйно-депутатска делегация на Движението г - 
ратична Словакия, водена от подпредседателя Густав Карайци.

Гостите запознаха президента Милошевич,

ие във род е заинтересован за развитие на приятелски отношения и сът- 
за демок- рудничество с югославските народи въз основа на равноправието, 

взаимната полза и разбирателството. Те изразиха категоричното 
че словашкият на- си противопоставяне на политиката на диктата и особено на на- 

товската политика на сила, които погазиха всички норми на между
народния ред и право.

Президентът Милошевич подчерта, че народите на Югославия 
и Словакия са обвързани с приятелство, близкост и взаимопомощ. 
В нашата страна живеят десетки хиляди словаци. Успешният им 
съвместен живот в многонационална Войводина, таченето и разви
тието на собствените им национални и културни особености пред
ставляват израз на истинското национално равноправие и крепка 
основа за междунационално доверие.

Като прецени, че икономическото свързване между партньори 
от двете страни, както и на съвкупния европейски простор имат 
голямо значение за успешното сътрудничество, президентът Ми
лошевич посочи перспективите за по-нататъшното развитие на 
югославско-словашките отношения и отправи поздравления до 
словашкия президент Мечияр.

рионетни правителства, ев
ропейски премиери, президе
нти и министри губят позиции 
всред собствения си народ 
заради подкрепата и участи
ето им в натовските бомба
рдировки. Под натиска на со
бствената общественост, ко-

Президентьт Милошевич в разговор с Густав Карайци

ято все по-често издига и въ
проса за отговорността на 
своите правителства и ръко
водители за участието им в 
агресията срещу нашата ст
рана, западните медии запо
чват да изнасят и конкретни 
примери и сведения за кри- 
минала и беззаконието в Ко
смет, за терора над неалбан- 
ското население, отделно 
над сърбите, за етническото 
прочистване на цели градове 
и унищожаване на сръбски 
черкви и културни паметни
ци, което се извършва въп
реки присъствието на КФОР 
и УНМИК.

И така, докато истината 
за агресията срещу Югосла
вия си пробива път и в ст- 

чиито медии "сипят

ПО ПОВОД 16-ТИ НОЕМВРИ - ДЕНЯ НА ПЕХОТАТАКАЗАХА: РАДМИЛА ВИШИЧ, РЕПУБЛИКАНСКИ 
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ИНФОРМАЦИИТЕ ГЕНЕРАЛ МАРЯНОВИЧ 

ПРИЕ ДЕЛЕГАЦИЯ НА 
ПЕХОТАТА

НАСТОЯВАТ ДА НАПРАВЯТ 
ИНФОРМАЦИОНЕН ОБРЪЧ

- Сегашното Правителство на 
народното единство заедно 
занапред ще създава условия за 
добър живот, условия, при които 
вашата среда и по-нататък да бъде 
стабилна междунационална среда, 
която да служи като образец за до
бри междунационални отношен- 
ия", каза Радиана Вишна, репуб- 
ликански

През изтеклия период пехотните поделения изпълниха успешно 
сложните задачи при опазването и контрола на територията, за
щитата на хората и боевите системи, подчерта заместник-начал
никът на Генерал щаба на ЮВ

с вас и
по-

По случай 16 ноември - Деня на страната и защитата на тери- 
на пехотата - заместник-начал- ториалния й интегритет.

- Използвайки ценния опит,никът на Генсралщаба на Юго
славската войска генерал полк- чрез подобряване на ограннза- 
овник Светозар Марянович пр- цнята и модернизация в предсто- 
ис във вторник делегация на то- ящия период ще се стремим към 
зн род на нашите въоръжени си-

водена от началника на Уп- подобряване на системата на ко- 
равление пехота на ЮВ полков- мандването и към създаването 
ник Милорад Ступар, съобщи на необходимите условия за по- 
информационната служба към голяма самостоятелност на този 
Генсралщаба на Югославската род в бойните действия - подчер- 
пойска. та генерал Марянович.

заместник-министър на
сед-информациите, през миналата 

мица в Босилеград пред престави- 
тели на
членовете на Управителния съвет 
на издателство "Братство .

В края на тоя век, продължи тя, 
бяхме изправени пред фа- 
агресия, пред фашизъм в 

форма. Вие водехте вашата 
така, че всеки достойнствено

раните,
лъжи" и след прекратяване
то на агресията, кроячите на 

световен ред би тря
бвало да не губят от предвид, 
че с политиката си тук, в Съ
рбия и Югославия, винаги по- 

само противополож
ното от онова, което желаят. 
А особено това, че нашият 
народ няма, нито може да за
брави всички престъпления, 
които му бяха нанесени от он
ези, които се служат с лъжи, 
измами и бомби.

Следователно 
ните медии все повече се по
твърждава истината, която е 
една, че светът е бомбарди
ран с лъжи и измислици, а 
Югославия с ракети. Това кр- 

показва, че мо- 
и лъ-

попишпване на огнената сила.
Общинската скупщина и ли,

новия

Радмила Вишич

успешното средство 
ванс на целите им.”

След като подчерта, че в агре
сията срещу Югославия те не ус
пяха да постигнат това благодаре
ние на изданията на "Братство , 
Радио Босилеград, Радио Цари
брод и на всички други информа
ционни средства на българското 
малцинство, Вишич изтъкна: По 
различни начини и форми те 
сигурно ще се опитат да 
продължат агресията си. Моля ви 
ние със с ьнместни сили да не поз
волим това и 
посрещнем с една нова енергия, с 
една творческа енергия,с която ще 
сс противопоставим на всяка нова 
агресия срещу нашия живот.

отново 
шистка 
нова

стигат за осъщсстня-
Честитейки им празника, ге

нерал Марянович подчерта, че 
през изтеклия период пехотните 
поделения успешно са изпълня
вали сложни задачи при опазва
нето и контрола на територията, 
защита на личния състав и на бо- 
евите системи.

В тежките условия на посто
янни нападения отстрана на ши- 
птарските терористични банди, 
както и денонощното бомбарди
ране от страна на авиацията на 
НАТО личният състав на този 
най-масов род на ЮВ в съдей
ствие с другите родове и служби 
даде пълен принос за отбраната

среда
да защити своя праг, да защити св
оя образ и да отбрани своето еле
ментарно право - право на живот. 
"Моля ви така отговорно и съз- 

всред хората да действате

Жд
Ш ОШП-ФССАШЮЯ)

0ЯШЗ
и в залад- нателно

и занапред, да създаваме условия 
за по-хубав съвместен живот, да 

им обясняваме, че тпродължим да 
агресията не с престанала, 
сега мени само своите форми, чс 

че най-ня-

чс тя

асноречиво 
щта на манипулациите 
жите все пак има свой срок 
на годност, както и това, че 
истината е една, че тя винаги 
побеждава и затова 
да се изкривява.

ново лице и 
настоява чрез информа-

лолучава новия милсниум дапред ще
циониите средства да постигне то- 

с бомби, а товаия, което не успя
ще продължи да рсализ- ЕршстЗозначи, че 

ира основната стратегия на амери- 
рязузнавателна служба, 

блокда е май

но може

В. Б.канската
че информационнатаА Р-
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ВЕНЦИ ПРЕД ПАМЕТНИКА НА 
СРЪБСКИТЕ ВОИНИ

В НАВЕЧЕРИЕ НА ПОСЕЩЕНИЕТО НА АМЕРИКАН
СКИЯ ПРЕЗИДЕНТ В СОФИЯ

БЪЛГАРИТЕ ОЧАКВАТ 
КОНКРЕТНА 

БЛАГОДАРНОСТ

кипи, които ся забранени с международни концеп
ции, НАТО предизвика не само хуманитарна, но и 
мащабна екологична катастрофа.”

Освен от представители 
СРК) и София и членове на югославската коло
ния в България, паметта на загиналите сръбски 
воини беше почетена и от представители на Бъ
лгарската армия, военните пратеници на Русия, 
Китай, Украйна и Гърция, както и от членове на 
Дружеството за българо-югославско приятелст
во и представители на Пиротски окръг, Пиротска 
и Димитровградска община. След полагането 
венци бе даден прием в югославското посолство в 
София, на който присъстваха видни обществено- 
политически дейци от България и представители 
на дипломатическото тяло в българската столица.

3. Милева

С традиционното полагане на венци пред па
метника на над 500 сръбски войници, загинали по 
време на освободителните войни от 1912 до 1919 
година, в София на 11 ноември бе отбелязан Де
нят на примирието в Първата световна война.

След като почете паметта на загиналите вои
ни, завеждащият посолството на СР Югославия в 
българската столица Данко Прокич между дру
гото каза:

”3а съжаление, всички ние сме свидетели, че 
и днес стремежът към свобода и суверенитет из
исква жертви от нашите народи и тяхната войска, 
които на 24 март т. г. бяха подложени на пре
стъпната агресия на най-модерната и най-неху- 
манна военна, политическа и пропагандна маши
на, задействана в защита на терористите в Кос- 
мет. Изсипвайки хиляди тонове бомби върху Съ- 
юзна република Югославия, включително и та

па посолството на

♦Ако наистина желаят да ни помогнат, САЩ и Европа трябва да 
открият у нас финансов център на 
итс, поръчва на Запада редколегията на в. ”24 часа”

ската колегия на в. ”24 часа”, ед
ин от семейството "германски 
медии” в България.

"Тогава вече наистина ще 
разполагаме с милиарди долара, 
с които най-сегие да мръднем 
българската икономика от дъ
ното, на което се намира сега.”

Връщането на това отколе
шно предложение на българск- 

премиер Иван Костов свиде
телства за неврозата на властта 
от неблагоприятната икономи
ческа обстановка, която очевид
но са мислили и мислят, че могат 
да преодолеят с лакейската си 
политика към "новия световен 
ред”, респективно през гърба на 
най-близкия си съсед.

Непосредствено преди тръг
ването си към Балканите, пре
зидентът Клинтън оповести на 
България и някои други страни в 
региона, които също така пре
доставиха своето небе на само
летите на НАТО за разрушител
ните акции срещу югославските 
села и градове, че през следва
щите пет години тяхното стопа
нство ще може да изнася в САЩ 
стомана, желязо, селскостопан
ска продукция и някои други сто
ки и то без мито. Това решение 
трябва да потвърди американск
ият Конгрес.

Пакта за стабилност на Балкан-

В навечерие на посещението 
Бил Клинтън в България, пъ

рвият президент на САЩ, който 
когато и да било е посетил гази 
страна, от София се искат конк
ретни доказателства за благода
рност за съюзничеството с НА
ТО по време на агресията срещу 
съседна Югославия. _____

на
на

:>
Отвореният форум към 

БСП призова във вторник ръ
ководството на тяги опозици
онна парламентарна партия 
да организира лротсетни ак
ции против посещението иа 
американския президент Бил 
Клинтън в България. Проте
стът ще се организира заради 
отговорността на Кляитъи за 
агресията на НАТО срещу 
СРЮ и неговата подтика към 
Балканите.

ия
ДЪРЖАВНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПРИЕ НЕОФИЦИАЛНИТЕ РЕЗУЛ
ТАТИ ОТ ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ В МАКЕДОНИЯ

ТРАЙКОВСКИ ПРЕЗИДЕНТ, МНОГО 
ЗАБЕЛЕЖКИ

♦Победата на Трайковскн преди съобщението на ДНК обнародва лидерът на ВМРО-ДПМНЕ Люнчо 
Георгиевски * Изборите не са регулярни, ”за Трайковскн са гласували и мъртви”, предупредиха от 
щаба на СДСМ

Държавната избирателна комисия рано в поне
делник прие неофициалните резултати от втория кр
ъг на гласуването за президент на Република Маке
дония, състоял се в неделя.

Според изявлението на председателя на ДИК Йо
сиф Луковски във втория кръг на президентските 
избори гласували 69,8% от електората, което показ
ва, че е изпълнено основното условие според което 
трябва да гласуват повече от 60% от избирателите.
За кандидата на опозиционния СДСМ Тито Пет- 
ковски гласували 514 735 граждани, докато канди
датът на ВМРО-ДПМНЕ Борис Трайковскн получил 
592 118 гласа. Въз основа на тези предварителни ре
зултати Борис Трайковскн е нов президент на Репуб
лика Македония.

Преди съобщението на Държавната избирателна 
комисия македонският премиер Люпчо Георгиевски

обнародва по държавната телевизия, че неговият фа
ворит Борис Трайковски спечелил 52,9 % от елек
тората, докато неговият съперник, кандидатът на 
опозиционния СДСМ Тито Петковски е спечелил 45,9%.

Никола Поповски, говорител на кандидат-през
идента на СДСМ Тито Петковски, по частната ТВ- 
станция А-1 оспорил победата на Трайковски, като 
обвинил управляващия коалиционен блок за много- 
бройни фалшификати, които, както казал, същест
вено повлияли върху крайния изход на изборите за 
държавен глава. Според него ВМРО-ДПМНЕ е фал
шифицирал минимум сто хиляди гласа и оповестил, 
че в съзвучие със закона до ДИК ще бъдат внесени 
оплаквания за неправилности в 13 избирателни коле
гии в Западна Македония. ”3а Трайковски вчера са 
гласували и мъртви!” - възкликнал огорчено Никола 
Поповски.

Докато полицията предприе
ма всеобхватни мерки за сигурен 
престой на Клинтън, който при
стига в София на 21 ноември, от 
страниците на печата към госта 
се поръчва, че ”на България и 
нейните граждани им омръзна 
вече само потупването по рамо 
през последните няколко години”.

"Ако наистина желаят да ни 
помогнат, тогава САЩ и Европа 
трябва да открият у нас финан
сов център на Пакта за стабил
ност на Балканите”, кратко и яс
но поръчва на Запада редактор-

(Политика)

СЪВЕТ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИЦАИ|—|овече от една седмица гръцкият народ открием диалог, с кого да разговаряме?", ко- 
I Iотново е на улиците и площадите, за да ментира председателят на Скупщината Дра- 
отбранява суверенитета и интегритета на Съ- ган Томим, 
рбия и Югославия, като собствения си. Дър
жавата Гърция е членка на НАТО, но гръц
кият народ не се е запленил в тази органи
зация на насилието и поробяването. Гъ
рция е в НАТО, но нейният народ не е 
предал на американците 
своята
достойнство, честта и 
православната си вяра.
Гръцкият народ затвори 
вратите пред носа на Клинтън и пред 
целия свят показа, че не иска да подаде ръка 
на окървавените ръце на световния шериф, 

пиралата на агресията срещу нашата ст
рана продължава. Онези, които довчера 

я рушеха, обуславяйки помощта си за обнов
лението с извънредни избори, дръзнаха да 
изнудват народа, който беше жертва на аг
ресията. Това е връх на лицемерието, понеже 
само в тяхната правова система някой може 
да бъде и обвинител, и съдия, и палач и само 
в този контекст трябва и може да се резбере 
най-новото оповестяване на администрация
та на Клинтън за отменяне на част от санкци
ите срещу Югославия.

НЕ ГОВОРЕТЕ 
БЪЛГАРСКИ!?”Т“ази седмица органите на сигурността за- 

1 ловиха още една група с фалшиви динари. 
Вестта нямаше да привлече толкова голямо 
внимание, ако не ставаше дума за двама 

активни полицаи от Република Сръ
бска, които се опитали да 

внесат в Югославия ми-

Двадесст български полицаи отпътуваха във вторник за 
Косово и Метохмя. Те бяха изпратени от София е напътствн- 

никакъв случай да не говорят български в Космет, по
неже употребата на този езпк беше главната причина за ги
белта на техния сънародник Валентин Крумов, дошъл в Ко
сово като представител на Обединените надни.

Сред двадесетте полицаи има н две жени. Всички те из
държаха теста за владеене на английски език и докато са там, 
трябва да се въздържат от употребата ка майчиния си език.

ето в
независимост,

лиони фалшиви динари. 
Засечените полицаи зая

виха, че те са получили фал
шивите динари от ресорни представители 

на сигурността в правителството на Додик. 
Голямо количество фалшиви пари за една 
икономика имат много по-голяма разорител- 
на сила и от най-съвременните атомни бомби. 
Г“рад Крагуевац като че ли се готви да се 
1 абонира за тази наша рубрика. След 
туранта, който нокаутира преподавателката 
си по математика, се прославиха и група мо
мчета - седмокласници в този град. По време 
на голямата почивка те се опитали да из
насилват една своя съученичка и то в клас
ната стая. Има ли край черната поредица на 
младежкото насилие, започнала на стадиона 
на “Партизан"в Белград?

когато споменахме стадиона, нека да ка
жем, че отново с нас се играе някаква 

игра извън предвидения за това терен. След 
ирландците, сега и младежите на Англия ис
кат да ни хванат на тясно когато загубим 
нерви. Те могат да ни хванат, но както показа 
"случаят Миркович" - това се наказва с че
тири мача.

с 700 ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ СА 

ЕМИГРИРАЛИ ЗА 10 
ГОДИНИ

ма-

700 хиляди българи емигрирали от България в периода от 1989 
година до днес. Данните бяха огласени на националната конферен
ция Демографският проблем на България пред прага на XXI век”. 
Бе съобщено още, че в същия период са починали 300 000 души. 
Така не се осъществил очакваният прираст на населението в Бъл
гария.

С отрицателния прираст на населението от 6,4 на хиляда бълга
рите намаляват най-бързо в сравнение с жителите на останалите 
европейски държави в преход. Професор Пенка Найденова изчис
лила, че от страната са емигрирали деветима на всеки хиляда бъл
гари.

|| а проведената тези дни сесия депутатите * & 
П в Парламента на Сърбия приеха пред- \/\ 
ложението на СПО за започване 
между представителите на управляващите 
партии и опозиционните парламентарни пар
тии у нас във връзка с изборните условия. 
"Когато приехме предложението на СПО, с 
което се търси диалогът за изборите да стане 
точка в дневния ред на тази сесия, те не бяха 
на заседанието. С кого в такъв случай да

на диалог

Според проф. Минко Минков пък раждаемостта в България е 
от 12 на хиляда през 1989 г. на 7 на хиляда през тази 

година. Същевременно смъртността е над 14 на хиляда. Според 
анализа на учените основните причини за намалялата раждаемост 
са продължителността и трудностите на прехода, безработицата и 
ниските доходи, пише софийският вестник ,'Труд”.

намаляла

В. БоГоев

19 НОЕМВРИ 1999 г. *



ТЪРЖЕСТВЕНО Е ОТБЕЛЯЗАН 13 НОЕМВРИ

граничГ;“
терористи и злодеите от НАТо“».!’''"“ Ка ЮВ " ПР"ЩинскиякоманДващи,1тПр„щинскикорп’-о-:;^л т а

Командващият Прищински т-
корпус на Трета армия на Югосла “
вската войска 
ник

- СИМВОЛ НА НЕПОКОРНОСТТА
корпус бяха в

оления гПОДЧеРта’ че всички пок- 
като по РаНИЧарИ “ потвърдиха
като достойни наследници на сво
ите предшественици и добави, че 
граничните поделения на Трета 
врмия и Прищински корпус днес 
тбелязват 86-годишнината от съ

ществуването на граничните 
поделения в Сърбия и 56- 
годишнината от сформирането на 
тези поделения в предишна Юго- 
славия.

помири и владей”, каза Лазаревич 
като подчерта, че в резултат на 
блокадата на ООН и неспособно
стта на

ина”,” Горожуп”,"Генерал Янков- 
ич”и ”Ца ка нова ц”, които с живота 
си отбраняваха страната и чиито 
подвизи се нареждат наравно с би
тките на Цер, Колубара и Кад- 
иняча.

генерал-подполков- 
Владимир Лазаревич присъс-

тва на централното тържество по 
случаи Деня на граничарите, със- 

ноември на заета-
международните сили на 

сигурността в Косово и Метохия 
продължава геноцидът над сръб
ския народ, което представлява 

най-голямата компрометация и 
срамота за ООН през досегашната 
й история”.

Генерал Лазаревич подчерта, 
че граничните поделения в Трета 
армия и Прищински корпус бяха в 
първите редици на отбраната на 
родината, поради което бяха "пъ
рви на прицел на шиптарските те
рористи, но като най-лют против
ник на терористите и НАТО зло
деите честно и успешно изпълниха 
всичките си задачи в отбраната на 
държавната межда”.

"Храбростта, единството, неп
околебимостта и моралната здрав
ина на личния състав по време на 
агресията срещу нашата страна ще 
бъде образец за всички гранични 
поделения и за Прищински корпус, 
както и траен символ на непокор- 
ността и юначеството на личния 
състав на граничните поделения, 
Прищински корпус и Трета армия 
на ЮВ като цяло, подчерта ген-

тояло се на 13 
вата ’Цакановац” на 
македонската 
Прешево.

Като честити на офицерите и 
войниците в заставата Деня на гра
ничарите, генерал Лазаревич под
черта, че днес нашите граничари

своя пра
зник в знак на спомен за 13 ноем
ври 1913 година, когато крал Пе- 
тар I Караджорджевич 
ба за

югославско- 
граница, недалеч от От името на Прищински кор

пус на ЮВ генерал-подполковник 
Владимир Лазаревич благодари на 
народа и локалните власти за ока
заната помощ на поделенията на 
ЮВ.Генерал Лазаревич подчерта, 

празник граничните поде
ления отбелязват пет месеца след 
бруталната агресия на НАТО 
анса

Заедно с коменданта на 57-и 
гранични батальон на ЮВ капитан 
първи разряд Драган Илич, ге
нерал Лазаревич връчи признани
ята на наградените войници и ко
мандири.

На тържеството бяха прочете
ни и поздравителните телеграми, 
които им изпратиха началникът на 
Генералщаба на ЮВ армейски ге
нерал Драголюб Ойданич и кома
ндващият Трета армиа на ЮВ ген
ерал-полковник Небойша Павкович.

На тържеството присъстваха 
и председателят на Общинската 
скупщина в Буяновац Стоянче Ар- 
сич, председателят на Общинския 
отбор на СПС в Прешево Джорд
же Станойкович и командирите на 
поделенията на ОЮВ във Враня 
полковниците Кръсман Йелич и 
Ранко Миланович.

че свояза пети път отбелязват

али-
срещу нашата страна, чиято 

монструозна цел беше цял един на
род, сръбският народ, да бъде сра
зен, унизен и унищожен.

- Единственият "грях” и "вина” 
на нашия народ и нашата

издал уред- 
граничните войски, чиято за

дача била да опазват границата 
Кралство Сърбия ”от

на
всяко нару

шение противно на предписания 
ред". През нашата дълга и бурна 
история и съществуването на дър
жавността на Сърбия и Черна гора 
граничните поделения достойно, 
храбро и честно изпълняваха

КяКкстрана
бяха в това, че над всичко уважа
ваме свободата, обичаме отечест
вото си и не се съгласихме да 
окупират силните от т.нар. "нов 
световен ред" и че отгоре 
чко ние се заканваме, че ще се от
браняваме. каза Лазаревич.

С героичния отпор на народа 
СРЮ, ЮВ и особено Трета ар

мия, Прищински корпус и гранич
ните му поделения бяха осуетени 
целите на агресора, ние успяхме да 
запазим свободата и независимо
стта на страната, а решаването на

Г енерал-подполковник 
Владимир Лазаревич

ни

мно
го тежката и отговорна задача. От
бранявайки нашите държавни ме
жди. изпълнявайки най-възвише- 
ната длъжност, мнозина гранича
ри дадоха и своя живот, поради ко
ето, като знак на спомен и уваже
ние, много наши застави и днес но
сят техните имена, каза генерал 
Лазаревич.

на вси- проблема в Космет беше пренесе
но в ООН, подчерта генерал Лаз
аревич.

'Въпреки че все още не са из-на
лекувани раните, агресията срещу 
нашата страна практически про
дължава, като се прилагат най- 
разновидни методи и натиск и при 
промоция на доктрината "Скарай,

ералът.
Той добави, че днес "в строя са 

юнаците и техните поеледователи 
от заставите "Кошаре”, "Мор-

ДИМИТРОВГРАД БОСИЛЕГРАД

СЪДБОВНА СВЪРЗАНОСТ МЕЖДУ 
ГРАНИЧАРИТЕ И НАРОДА

ВСЕКИ ОПИТ ЗА 
ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ НА 

СТРАНАТА Е ОБРЕЧЕН НА 
ПРОВАЛ

ника на Генералния щаб на ЮВ 
армейски генерал Драголюб 
Ойданич и коменданта на Третата 
армия на ЮВ генерал полковник 
Небойша Павкович.

Жикица Джорджович про
чете и заповедите на посочените 
генерали, отнасящи сс до връчва
нето на на
гради и похв
али на опре
делени войни
ци и офицери.
Бяха проче
тени и запове
ди за награж
даване, издаде
ни от комен
данта на Ниш- 
кия корпус на 
Третата ар
мия на ЮВ 
генерал- 
майор Нс- 
гослап Никол-

Централно тържество по слу
чай 13 ноември - Деня на грани
чните единици на Югославската 
войска в 23-и граничен батальон

искрено другарство и че са уста
новили добър контакт с местното 
население. Комендатът на 23-и 
граничен батальон подчерта и то
ва, че тази военна единица е дала 
свой принос в защитата на нашето 
отечеството от натовскитс аргесо- 
ри и изрази увереност, че ще бъдат 
възстановени всички обекти, раз
рушени навред из страната по вре
ме на бомбардировките и че ще 
бъдат преодолени всички негати
вни последици, предизвикани от 
международните санкции срещу

За разлика от преди, тази година тържеството по повод 13 ноември 
- Деня на граничарите, не се проведе в казармата в Босилеград, а на 
граничните застави. На всяка от тях граничарите от утринните часове 
посрещаха своите гости, предимно хора от съседните на заставите села.

Имаше и представители на трудовите колек
тиви-покровители на заставите, както и пред
ставители на Общинската скупщина.

На всяка от граничните застави в точно 
определеното време пред строените грани
чари командирите на заставите изнесоха поз
дравително слово, в което между другото из
тъкнаха, че граничните поделения са съвре
менни войскови единици и представляват си
гурни защитници на суверенитета и територи
алния интегритет на страната ни. Те красно
речиво потвърдиха това по време на кризист- 
ната обстановка в Косово и Метохия, където 
псс да агресията на НАТО алианса успешно 
защитаваха граничната бразда от опитите на 
бандитските групи нелегално да влезнат в ст
раната ни. Това го правят и сега, въпреки че 
отделни политически субекти от чужбина и 
домашни предатели сс опитват да дестабилиз
ират общественото ни устройство и въобще 
страната ни. В тези свои злокобни намерения 
те няма да успеят. Защото високият датри- 
отизъм и морал, с които сс отличава огромно

към Пнротскня гарнизон се про- 
анпчната застава ”Пета-веде в гр 

чинни”, където неотдавна бяха ре
монтирани няколко обекта благо
дарение на средствата, отпуснати 
от ОС в Димитровград. КЯ1|КяНа тържеството присъства де
легация на ОС в Димитровград, на
чело с председателя Никола Стоя
нов, представителят на Нишки ко
рпус на ЮВ полковник Тика Мило- 

комендентът на Пирот - 
на ЮВ полковник

нашата страна.
От името на Трета армия на 

ЮВ полковник Тика Милосавлс- 
честити празника на войници-

савлевич,
ския гарнизон 
Радован Стойкович, представите
ли на МВР и митницата, местните 
общности на селата Петачинци, 
Искровци и Трънски Одоровци, 
както и обществено-политически 
и стопански дейци от Димитров-

вич
те и офицерите и оповести, че 
първа рота към 23-и граничен ба

за най-тальон е ировъзлглассна 
добра единица в Нишки корпус.

В краткото си обръщение ко
мендатът на Пиротския гарнизон 

Радован Стойковичградска община.
Към тях, както и към войни

ците и офицерите от посочената 
гранична 
обърна майор Владимир Малич, 

бата-

полковник 
особено благодари на димитров
градското общинско ръководство, 
което е дало средства за ремонти- 

аничната застава ”Пе-

ич, както и от 
коменданта 
на 23-и 
граничен ба
тальон мри 
Пиротски 
гарнизон ма
йор Владимир 
Малич, който

застава най-напред се

райе на гр 
та чинии”, благодарение на което 
животът на граничарите е подо
брен до голяма степен.

От името на общинското р ько- 
водство и всички жители на димит- 

община честити пра-

комендант на 23-и граничен
към Пиротския гарнизон на 

си той между
льон мнозинство от населението не се купуват с 

Затова всеки такъв опит, без оглед от
ЮВ. В обръщението 
другото припомни, че 13 ноември 
сс отбелязва като Ден на грани- 

ЮВ в памет на 13 
когато Пс-

>4* &<'у : пари.
къде и от кого е поръчен, няма да мине и е

обречен на провал. Топа ежедневно се потвърждава и сега, по време на 
обновлението на странта ни, където и граничните единици, като 
съставна част на Югославската войска, дават своя принос.

След това представителите на Общинската скупщина предадоха 
честитка на председателя на ОС Сотир Сотиров, в която е

връчи признанията на награде
ните войници и офицери от

"Пета чинци”.

чните единици на 
ноевмри 1913 година,
тър I Караджорджевич
уредба, с която са 
гранични войски за защитаване на 
границите на тогавашно Кралство 
Сърбия. В по-нататъшното си из-

' Малич

ровградска 
зника на граничарите и председа- 

ОС в Димитровград Ник-- с издал 
създадени

граничната застава
За интензивното и плодотво-телят на

ола Стоянов. В своята реч той осо- 
бено наблегна на съдбовната връз
ка между стражите на държавната 
граница и народа от тези краища. 

Командирът на първата рога 
батальон ками-

рно сътрудничество и помощта, 
която са оказали на числящите сс 

граничните единици бяха на-

празничната
изтъкнато, чс гражданите на Босилсградска община винаги досега 
соко оценяват ролята и постиженията на граничарите и затова те са ни 

приятели, без оглед откъде са. Взаимното сътрудничество при

ви-

към
градени с благодарствени писма 
ОС в Димитровград, димитровгра
дските фирми ’ Комуналац , Мс- 
талац", "Балкан" и "Ваша къща", 

пиротската фирма "Юпи-

скъпи
опазването на границата и занапред ще продължи със същите темпове.

В продължение на тържествата на най-добрите войници-граничари 
бяха връчени признания, а покровителите на граничните застави пре
дадоха подаръци. След това беше организиран съвместен обед. Тъ
ржествата приключиха с истинско народно увеселение.

казване майор Владимир 
изтъкна, че граничарите 
други гранични застави на тсрито- 

обшината професиоиал- 
съвестно са защи- 

съседна Рс-

от тази и
на 23-и граничен

Жикица Джорджс-тан първи ранг 
вич, чиято единица 
провъзгласена
китс на Нишки корпус, прочете 
поздравителните телеграми, отпр
авени към войниците и офицерите 

от начал-

п тази година е 
за най-добра в рам-

рията на 
но, отговорно и както и 

тср".съставали границата 
публика България. За войниците и 
офицерите от граничната застава 
"Петачинци” той каза, че са добре 
обучени, че между тях съществува

м. я.Б. Димитров
граничните единициот
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В ДИМИТРОВГРАД ЗАСЕДАВА ПРЕДСЕДАТЕЛСТ
ВОТО НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ СИНДИКАТ НА ЗД
РАВНИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ

ЗАСЕДАНИЕ НА ИО В ДИМИТРОВГРАД

ОТЧЕТ ЗА ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯТА 

НА ЗАБЪРДИЕТО НЕПРЕМЕННО ДА СЕ 

ПОДОБРИ 

МАТЕРИАЛНОТО 

ПОЛОЖЕНИЕ
Както е известно, акцията по ршено, кабелът ще тръгне 

телефонизация нп този район за- към Пъртопопинци, а след тона 
почна още преди пойната и про- отСмилопци към Радейна. 
дължи след цея. "Математика
та” на "Телеком Сърбия” и Об
щинската скупщина показа, че 
при условие да се обадят 240 заи
нтересовани, цената за приклю
чване на телефон ще бъде 7221 
динара при възможност да се 
плати и на осем пъти. За да не се 
чака предварително да бъдат ск
лючени договори, а след това да 
започне работата, "Телеком” и 
ОС постигнаха договор, според 
който общината авансира ра
ботите, а заинтересованите пла
щат на общината. Изхождайки 
от това, в копаенето на канала за 
кабела се включва "Комунал- 
ац", така че връзката между 
Смиловци и Височки Одоровци 
вече е завършена.

Както изтъкна председате
лят на ИО Зоран Геров, вече са 
подписани договори за телефон 
със 150 души, някои от които са 
платили цялата сума, а други - 
повече от половината. Крайният 
срок за "ало" на посочената це
на е бил до 10 октомври, но ти
хомълком е продължен до 15 но
ември. Всички, които се обадят 
за телефон след тази дата, по
ради вече две поскъпвания* на 
кабела, ще трябва да заплат
ят нова цена, увеличена с 39 % 
или 10 037 динара. Тези, които 
имат да доплатят само една част 
от сумата, след 15 ноември ще 
платят увеличена цена от 15 на 
сто само за тази част, която не са 
платили. За всички сключили 
договорите до сега в цената не е 
включено копаенето на канала 
за кабела, докато тези, които 
тепърва ще се обадят за теле
фони трябва да платят и за това.
Първоначално тази работа е 
трябвало да завършат жителите 
на местните общности, но има
йки предвид възрастовата стру
ктура на населението (предимно 
стари хора), поема я "Кому- 
налац”.

След поставянето му до Ви
сочки Одоровци, което е завъ-

Вслин Николов, 'имаме морал- 
задължснис към тези хора’. 

Искът на "Търгокоп" е да им се 
дават по 2000 динара на месец за 
всеки магазин и то от сред
ствата, предвидени за помощ на 
местните общности. Освен не- 
додстиг на гориво, като причина 
за големите трудности и евенту
ално закриване на магазините, 
се сочат и лошите пътища. Това 
като недостатъчен аргумент от- 
хвз.рли Геров, посочвайки, че 
болшинство от тези пътища ве
че са поправени тъкмо със сред
ствата, предвидени за помощ на 
местните общности. Но тъй ка
то общината помага и на АТП за 
поддържане на линиите, на Зд
равния дом за отиване на лекари 
по селата, ИО реши и на ”Тъ- 
ргокоп" да бъдат дадени 2500 
динара на месец за всички магаз
ини до края на годината, което 
възлиза на около 30 хиляди ди
нара. Това също означава, че 
магазините в посочените села 
остават да работят както и до 
сега, още повече, че с помощта 
на "специална гимнастика" са 
обезпечени и допълнителни ко
личества гориво.

ОТБОР ЗА СЛЕДЕНЕ НА
ПРЕСТЪПНОСТТА СРЕД 

МАЛОЛЕТНИТЕ 
от седем члена сформираха чле
новете на ИО на ОС в Димит
ровград, въпреки факта, че мла
дите в общината все още са срав
нително далеч от нежеланите 
явления, станали съставна част 
на живота в големите градски 
среди. Но нито една среда не е 
апсолютно защитена от такива 
явления и няма нищо лошо ако 
се действа превантивно. Члено
ве на отбора са: Катарина Симе
онова ог основното училище, 
Владимир Николов, висш сътру
дник по детска защита и повер
еник за бежанци, Иван Станчев, 
лекар, Петър Арсенов, социол
ог, Александър Крумски от по
лицията, Бранислав Лукич, съ
дия, и Драган Ставров от Радио 
Цариброд.

но

Обща констатация от заседа
нието на ИО е, че акцията засега 

добре. Поскъпването
пор, отнасящи се преди всичко доВ края на миналата седмица в 

Димитровград заседава Предссда- наваксването на пътните разходи 
тслството на Републиканския син- на заетите в тези области, но при- 
дикален отбор на заетите в здраве- помни, че настоящата финансова 
опазването и социалната защита.
Сред присъстващите беше 
рстарят на здравното министсрст- да отговори положително на вси- 

Звонимир Голубович. чки финансови искове на медицин-
На заседанието, предссдатсл- 

г/рсдссдателя на репуб
ликанския синдикален отбор на за-

пърпи
най -вероятно няма да се отрази 
на заинтересоваността на насе
лението, защото, пресметната и ситуация с трудна и че здравното

и сек- министерство няма възможноститвърда валута, цената си с ос
танала същата. по

ските и социалните ведомства.
Поради определени недоразу

мения с членовете на Председате- 
в здравната и социалната об- лството на републиканския отбор

Крум Величков е преназначен 
за началник

вя отдел стопанство и фи
нанси към ОС, рошиха 
членовете ни ИО. ТьЙ кито 
четиригодишният мандат на 
началника на този отдел с 
изтекъл, ИО реши до не 
нарушава контннунтого и се 
съгласи Величков да остане 
на тази функция и през 
следващите четири години.

ствано от

ститс
ласт Стеван Джорджевич, бяха ди- на заетите в здравната и социал

ната област и тяхното решение за
седанието да придобие затворен

скутирани колективните договори 
в областта на здравеопазването и 
социалната зашита. По този въп- характер, Звонимир Голубович
рос бе взето решение на директо- преждевременно напусна заседа- 
ритс на медицинските ведомства в 
републиката да се внуши непреме
нно да подпишат единични коле

нното.
В продължение на работата си 

членовете на Председателството 
на републиканския отбор на зае
тите в здравната и социалната об
ласт се опитаха да дефинират ре
дица налични проблеми, отнасяши 
се до подобряването на материал
ното положение на заетите в тези 
области на извънстопанската дей-

ктивни договори със синдикалните 
организации от тези ведомства.
Във ведомствата, в които съще
ствуват такива договори, залегна
лите в тях разпоредби трябва да се 
прилагат последователно, а ако 
някои от тях са във вреда на за
етите, те непременно трябва да се ност, които бяха дискутирани вче

ра на 19-то заседание на републи- 
Сскретарят на републиканско- канския отбор, проведено в Бел- 

то здравно министерство Звоним- град. Тези въпреи. включително и 
ир Голубович не се съгласи напъ- въпроса за увеличаването на цена- 
лно със становищата на синдика- та на труда на здравните и социал- 
листитс. като изтъкна, че според ните работници, водачите на тази 
него единични колективни догово- синдикална организация разледа- 
ри и нс трябва да съществуват, тъй ха и на поредното си заседание.

което се проведе в събота в Пирот.
Нека да отбележим, че лиде

рите на този синдикат в събота по
сетиха граничния преход 'Тради- 
на” и Погановския манастир.

Членовете на ИО обсъдиха и 
коригираха цената на жилищ
ните п строителни площи в гр
ада. Става дума за редовно, ква
ртално коригиране на тези цени. 
За последния квартал те са след
ните: 1 м: жилищна площ струва 
9997 динара, а 1м2 градска строи
телна площ - 6998 динара.

"ТЪРГОКОП” ТЪРСИ 
ПОМОЩ ЗА МАГАЗИНИТЕ 

в най-отдалечените села на об
щината, разбра се от иска, от
правен до ИО. Става дума за 
проблем, който много пъти до 
сега е обсъждан на заседания не 
само на ИО и никога не е решен 
цялостно поради това, че мало
бройното население в тези села 
все пак трябва да бъде снабдено 
поне с основните хранителни 
стоки. А в селата Горна и Долна 
Невля, Пъртопопинци, Искров- 
ци, Скървеница, Борово, Сено
кос жителите са толкова малко, 
че магазините дори не покриват 
разходите, а за печалба и да не 
говорим. Що се отнася до "Тъ
ргокоп”, най-лесно му е да зак
рие магазините, но все пак , ка
кто неотдавна каза директорът

коригират.

като с отделния колективен дого
вор трябва да се регулират всички 
въпроси в тази област. Той не се 
обяви директно против исканията 
на синдикалистите да се кориги
рат, тоест прецизират разпоредби
те на отделния колективан дого-

Б. Димитров

СЪОБЩЕНИЕ
Отделът по военните въпроси в Босилеград осве

домява всички средношколци и студенти, които са рег
истрирани за военнослужещи, да предоставят удос

товерения за учебната 1999/2000 година най-късно до 
30 т.м.

Онези, които не предоставят удостоверение няма да 
бъдат третирани като ученици-студенти и през март 

следващата година ще бъдат изпратени в 
Югославската войска да отбият военната си повинност.

А.Т.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОС НА ДСБЮ В БОСИЛЕ
ГРАД СЪОБЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ 

ОТБОР НА СРСИЗБРАНО НОВО 
РЪКОВОДСТВО Изпълнителният отбор на Сръбската радикали 

ртия изтъква, че след последните избори, когато някои 
политически партии дойдоха на власт на местно ниво, 
сръбският народ е имал възможност да си създаде 
щинска представа за онези политици

Скупщината на Сърбия, системата на местното самоу
правление за първи път цялостно е разработена. За
конът е приет, за да се създадат нормативни предпо
ставки всеки гражданин в община или град, в който жи
вее и работи, ефикасно и по законен начин да осъще
ствява основните си жизнени интереси и потребности. С 
тоя закон гражданите ще имат възможност пряко да 
изберат представители от своите редове, без да се съз
дават лъжливи коалиции, чиято единствена изборна про
грама са грабежът и престъпността.

Изпълнителният отборна Сръбската радикална пар
тия изтъква, че тази партия никога не се е застъпвала да 
не се провеждат избори и да не се оценява работата й. 
Понеже са й известни всички проблеми на страната ни. 
Сръбската радикална партия кой знае колко пъти поред 
подчини партийните си интереси и взе участие във вла
стта, защото за нея националните интереси са над всички 
други. Преценка и оценка за досегашното действуване на 
политическите партии народът ще даде на изборите."

а па-
На състоялото се неотдавна в Босилеград събрание на Об

щинския съвет на Демократичния съюз на българите в Юго
славия, на което е обсъдена досегашната и приети програмни 
задачи за предстоящата дейност, е избрано ново ръководство на 
съвета. За председател е избран Петър Жижов, за секретар 
Арсо Тодоров и за касиер Радко Стоянчов. Велин Стоичков, 
Йовица Костов и Димитър А. Димитров са избрани за членове, 
докато Иван Николов за говорител на съвета.

В съобщението на Общинския съвет, което беше издадено 
след събранието, се казва, че ДСБЮ изцяло ще спазва Консти
туцията и законите на страната, в

съ-
и партии, чиято 

основната цел не е да се занимават с политика, а с нещо 
Друго.

Не подбирайки средства, отделни представители на 
местната власт злоупотребиха със своя пост и функция, 
създавайки съюз между местни престъпници 
власт заради ненаситено обогатяване на своите семейни 
кланове. За твърде кратко време те успяха да заличат 
разликите между отговорната политическа работа и 
престъпността.

Понеже е крайно време да бъде прекра 
поведение на градските функционери в Белград 
други градове в Сърбия, Сръбската радикална партия 
нито за момент не поставя под въпрос необходимостта 
от провеждане на избори.

С приемането на Закона за местно самоуправление в

и местната

която живее и че програмните 
си цели ще осъществява само със законни средства". В про
дължение на същото се подчертава, че "ДСБЮ занапред непос
редствено ще се застъпва пред изпълнителните и съдебни вла
сти за прилагане по същество на всички конституционни и 
законни граждански и политически права на малцинството".

тено такова 
ив някои

В. Б.
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ДИМИТРОВГРАД
В ПРОФИТНИЯ ЦЕНТЪР КОБОС В БОСИЛЕГРАД

ЗАПЛАТИТЕ УВЕЛИЧЕНИ С 
30 ПРОЦЕНТА

ОЛОРИТАККепозИТУРА НА ЮБАНКА
градска банка - филиал от Пи
рот и Нишка банка, от 12 ноем
ври в Димитровград работи още
една - експозитурата на Юбанка 
от Белград.

На малкото

• Вторият цикъл 
чуждестранен пазар, успешно се реализира • Подготовките за про
изводство на тежка конфекция в заключителен етап.

на продукцията, предназначена за домашен и

тържество, ор- 
повод в по- В профитния център КОБОС в Босилеград производственият 

процес продължава успешно да се реализира. Планираното произ
водство ритмично се изпълнява, а стриктно се спазват и дого
ворените срокове. При това качеството на продукцията задоволява 
световните стандарти. Впрочем това е утвърдена и приета дъ
лгосрочна политика в рамките на ЮМКО - АД Враня, в чийто 
състав работи и босилеградският профитен център и отстъпване от 
тези позиции няма.

- Правилата за качеството

ганнзирано по този
мещенияга на банката 
''Балканска” № 17

на улица
в центъра на

града, изпълнителният директ- 
ор на банката Спавица Попович 
изтъкна, че освен 
Белград, банката 
лнала, 23

централата в
има девет фи- 

експозитури и 19 ги- 
за работа с гражданите и 

стопанските фирми на терито
рията на страната. Най-важното 
е това, че Юбанка има абсолю
тна ликвидност при всички 
нарски и валутни плащания, 
ето

на текстила в света са твърде строги 
и за да може производителят в този промишлен отрасъл да бъде 
конкурентноспособен и успешен, обезателно трябва да държи го
ляма сметка за това, че всяко изделие, без оглед за кого е пред
назначено, трябва да задоволява тези правила. Зачитането на срок
овете за доставка също така е важна верига за успешното стопан
исване и поддържане доверието на купувачите, заяви Първан Ст
оев, директор на профитния център в Босилеград.

Сега в КОБОС

шета

ДН-
ко-

дава сигурност на ползващи
те нейните услуги, както и без
препятствено стопанисване на 
фирмите - съоснователи, депо- 
ненти или коминтенти на банка
та. По думите на Славица Поп
ович особено 
деля за работата с гражданите и 
от 7 ноември т.г. Юбанка вече 
отпуска популярните потреби
телски кредити.

се реализира договорената сделка за чужде
странен купувач - главно панталони за гръцки партньор, която 
трябва да бъде завършена до 20 декември тази година. Затова, 
както
бъдат ангажирани всички, защото договореният срок и този път 
трябва да бъде спазен.

Що се отнася до сътрудниче
ството между тази банка и сто-

менно с експозитурата в града е 
открито и гише на грантшо-пр- 
опусквателнпя пункт "Градина”. 

На тържеството, освен об-
ствявано посредством филиала щинското ръководство,

Пирот, а откриването на ек
спозитурата в Димитровград е 
само доближаване на банката до

панството на общината, то и до
сега е заяви Стоев, се налага до края на годината максимално дасъществувало и е осъще-

начело
с председателя Никола Стоянов,

внимание се от- в

присъстваха и представители на 
почти всички стопански и обще
ствени колективи и ведомства.стопанските колективи в общи

ната. Да напомним, че същевре- А.Т.

"ЗА ПО ХУБАВ ПОГЛЕД КЪМ СЪРБИЯ"

800 НОВИ ФИДАНКИ В ДИМИТРОВГРАД
Миналогодишната акция на редством общината, така че за 

Министерството за защита на акцията по озеленяване и уреж- 
околната среда по озеленяване дане на празните площи са пред- 
под название ’3а по—хубав по- назначени около 800 фиданки и

търа на града. Една част от фи
данките са използвани да се под
менят онези, които не са ” се хва
нали” по време на миналогоди
шната акция. Отделени са и 100 
фиданки, които в неделя члено
вете на рибарското дружество 
"Нишава” и екологичното дру
жество "Ерма” засадиха около 
южната част на езерото "Сават 
I” в Смиловско поле.

Трябва да се изтъкне, че в 
миналогодишната акция Дими
тровград е отбелязал добър ус
пех и затова Министерството за 
защита на околната среда му с 
дало фиданките за тазгодишна
та акция безплатно, като награ
да. Ако се изхожда от усиешно- 
сгга на акцията, която току-що 
завършва и от ангажираността 
на участниците в нея - съответ
ната общинска служба, "Кому- 
налац”, двете училища и споме
натите дружества, трябва да се 
очаква и догодина министерст
вото да подари на общината фи
данки и декоративни храсти.

Засега, по думите на Стоев, реализацията на тази сделка върви 
успешно. Дневното производство от 250 панталони се реализира и 
се очаква и тази продукция навреме и успешно да бъде доставена. 
Стоев потвърждава това и с факта, че продукцията през послед
ните два месеца е увеличена с 30 процента, а през последния произ
водствен цикъл планът е реализиран със 102 на сто. В резултат на 
увеличението на продукцията значително е подобрено и материал
ното положение на работниците. Заплатите не само че про
дължават редовно да се изплащат, но са и увеличени, също с 30 
процента. Сега средната работническа заплата възлиза на 1850 
динара.

Според Стоев, ако този ритъм на производството продължи и 
занапред, средната работническа заплата в началото на идущата 
година ще достигне и до 2000 динара.

Освен за чуждестранния, КОБОС произвежда и за домашния 
пазар. До края на годината трябва да бъдат завършени догово
рените 38 000 комплекта за потребностите на няколко институции 
в страната ни.

В КОБОС се вършат и подготовки за усвояване на нова про
дукция - производство на тежка конфекция. В ход са техническите 
подготовки - инсталиране на вентилатори и други съоръжения. 
Подготовките са в заключителна фаза и тези дни се очаква да 
започне производството.

Димитровград - панорама

Те вече саСърбия” , продължава декоративни храсти.
засадени в двора на основното 

в Желилна, в двора на

глед към
и тази година. Както ни осведо-

съответната общинска училище м. я.миха в
служба, от Министерството 
получени около 400 фиданки, а 
също толкова

са Здравния дом, стационара, дет- 
градини, около манастир- 

чето и, разбира се, в парка в цен-
скитс А.Т.

НАШИ НРАВИ И ПОВЕДЕНИЯ

КАРАТ ДЪРВА В - ГОРА!?
са набавени иос-

нощснскитс служби в БосилеградскаПреди няколко дни на 
община - в Босилеград, Д. Любата и Бистър - бяха докарани дърва 
за отопление дори от Кладово. Мнозина, всред които и пощенските 
работници, бяха изненадани и нямаха отговор на въпроса: защо 
предприятието за ПТТ не набави тези 24 м* дърва в Босилеградска 
община, която е богата с гори и къдсто дървата са най-евтини в 
републиката, а ги набави толкова далече, че превозът е 
самия товар!?

От пощенски работници узнахме, че трудовата единица на 
"Сърбия-шумс” в Кладово била длъжна на ПТТ и вместо с пари, се 
издължила с дърва. Без отговор обаче остава въпросът защо двете 
явни предприятия не можаха да се договорят 
разходите за превоза и защо в случая "дарата е по-голяма от мас
лото".

ИДВА ЗИМА В нашите краища зимата може 
Затопя

си обезпечават
да бъде и много люта.
хората навреме 
достатъчно дърва. Тази есен обаче 
се приготвят особено 
количества дърва. По всичко личи, 
че дими гров! радчани най-сериозно 
са приели предупрежденията 
телевизията, че тази зима няма да 

достатъчно ток поради бом-
НАТО. Затова ма-

ио-скъп отголеми

но
как да намалят

има
бардировките
сово секат горите в околността на 
града, за което говорят и купищата 
дърво, които могат да ее видят 
навсякъде но улиците.

на поведения, не трябва 
прекплено да ни учудва и когато дървата, вместо из гора, се карат

Като се имат предвид нашите нрави и

в - гора.
В. Б.

А.Т.
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ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ГРАНИЧАРИТЕ: ДУМА-ДВЕ С НАГРАДЕНИЯ ВОЙНИК СЪРДЖАН ДИМИТРОВ

ЗА ХУБАВ ГРАНИЧАРСКИ ЖИВОТ - ДОБЪР ГОТВАЧ
- Доколкото знам, ти си семеен...
- Да, имам две деца - син Борис и дъщеричка Цеца, 

които и сега с нетърпение ме очакват да си пристигна. 
И не само те, но и баща ми на село, комуто също трябва 
ПОМОЩ, за да се справи със стоте овце и десетте крави. 
Колкото времето позволява, опитвам се да му помогна.

- Имаш ли желание да останеш ня постоянна работя

Още като тръгнах към грпничнятн зпетава "Град
ина“ край гранично-пропусквателния пункт, роших да 
не пиша както винаги до сега по същия повод. И докато 
е останалите гости на заставата чакахме на зъбатото 
есенно слънце да започне тържеството, асе си мислех 
това.

Както и винаги, тържеството започна с рапорт, след |
това беше изнесено слопо за празника и бяха връчени . 
награди и похвали на най-добрите войници от заста
вата. Слушам:... похвала получават войниците... Сърд- < 
жан Димитров, войник по договор, готвач, за... Това е, Щ 
казвам си, защото никога до сега поне аз не съм регис- ;:

тук?
- Колкото и да съм доволен и от заплатата ("две 

хиляди и кусур”), и от другарите около мене, все пак 
това е граничарски живот, а аз съм семеен. Пък и под
готвял сз.м се за нещо друго в живота. Обстоятелствата 
наложиха да се захвана е тази работа, тук съм си почти 
у дома, но... Благодарен съм иа командира на 23 ба- 
тальон , майор Малич, който ме предложи за наградата.

Докато говорим, от гишето постоянно се обаждат 
гостите на заставата, търсейки

г
Iтрирал награда за готвач.

Когато влязохме вътре, потърсих готвача а кух
нята. Въпреки голямата готварска шапка и белите дре- | 
хи. веднага го познах: та топа е синът на Илко Дими- | 
тров-Чедп от Брайкопци, макар чс изобщо не иредпо- \ 
лпгах. чс е тукашен. Но още по-добре. щ

- Какво правиш тук, та нали твоят войниклък сиъ-

войниците, които са с 
едно или друго, а готвачът непрекъснато е нащрек и 

Няма начин, трябва да прекъснемвсичко изпълнява, 
разговора, защото всички с нетърпение очакват да опи
тат войнишкия фасул. И аз, разбира се. А той наистина 
беше чудесен. Заслужил си е наградата готвачът Сър- 
джан!

рши? ден. До кога ще съм тук? Най-вероятно докато не си 
намеря цивилна работа. Но опитът от тук сигурно щс 

бъде добра препоръка за работа, ако я намеря. За
щото тук станах и готвач. Какъв, след малко щс раз
берете.

- Все докато сме млади и способни, винаги сме вой
ници, отвърна той без да се мисли. - Завърших гос- 
тилничарско училище в Пирот, но не си намерих работа 
и ето ме тук по догопор от 1 март т.г. И веднага да ти 
кажа, че съм доволен. Работя пет дена, три съм свобо-

мн
А.Т.

В ДИМИТРОВГРАДСКИЯ ЗДРАВЕН ДОМ

ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ 
ГРИП

ЖЕНАТА, КОЯТО НАЙ-МНОГО ОБИЧА 
КОТЕТАТА

Невероятна стория за самотата, обичта и магическата сила, каквато - твърдят експертите 
котките. ” Котката ми спаси живота", уверява госпожа Кръстнч, която живее с над петдесет котки.

- Съдбата ми е пряко свързана с котките. Ко- местващ стъклото, 
гато съм имала четири години, била съм много 
болна. Баща ми, един от най-богатите в Ниш по 
това време, оженил се в години бил вложил вси
чко в мен, единственото му чедо. Като видял, че лада за петрола. Всичко ми развалиха - и прозо- 
ще умра поканил лелите и братовчедите. Лека- реца, и вратнята, дори и дивана. Не, никой не

дойде да ми помогне...
Старицата от години живее сама. Няма пен

сия, изцяло е на държавни издръжки, които не 
идват редовно. Понякога получи колет от еди 
каквато си хуманитарна организация. Но, за кого 
да е преди - за нея, или за котките?

Сърбите си имат една пословица ' никога не 
казвай че си богат, здрав и щастлив, понеже това 
може много да те коства", припомних си когато 
започнах да разглеждам семейния албум, изпъл
нен със снимки, от които ясно се четеше богат
ството на Кръстим. Като че ли бяха два различни 
свята, в които едно беше общо - котките.

Какво ли накара старата дама, зодия лъв, ник
ога не се мъжила, да избере котките и да живее с 
тях в центъра на града?

- Те са живота ми. Винаги, когато замина ня
къде, аз бързам да се завърна, понеже зная, че 
единствено те ме чакат...

СЪСЕДИТЕ СА СРЕЩУ КОТКИТЕ, 
и затова са подали иск до компетентните в 

общината да й наложат да ги изгони. Носели за
раза, която можела да захване целия квартал.

Решението на общината е невалидно. Аз обе
щавам, че ще се самоубия. Ето тук, пазя отровата. 
Не, не майтапя се, готова съм да се самоубия. Аз 
живея за Цале, Сречко, Веки...

- имат ключено от "Торлак” да прис
тигнат още дози за тази цел. От 
началото на ваксинацията досе
га най-голям интерес да се вак
синират проявиха по-възраст
ните от 65 години димитровград- 
чани, които получават ваксина
та безплатно. Безплатно я полу
чават и хрноничните болни. За 
онези, конто нямат такава при
вилегия инжекцията струва 50 
динара.

От началото на миналата се
дмица епидемиологично-хигие
ничната служба (ЕХС) към ди
митровградския Здравен дом за
почна да ваксинира жителите на 
общината срещу грип. За разли
ка от миналите години, когато 
желаещите да се защитят по то
зи начин от грипа получаваха 
две инжекции (две дози на ин
жекцията), този път те се вак
синират само веднъж. Причина
та за това, изтъ
кват в ЕХ служ
бата, е фактът, 
че междувреме
нно
срещу грип е ос
ъвременена.

Инжекцията

- Къде съм сама, къде ме сполетя и тази беда. 
Бомбите падаха на сто метра от мен. О, пламъ
кът, не, това не е за приказвлне. Те запалиха ск-

ваксината

предпазва 
грипа в продъл
жение на 6 месе
ца. ЕХС е полу
чила 300 дози на 
ваксината от белградския Ин-

от

След като бъдат вакеннира- 
"Торлак". В тази служба нн заинтересованите граждани, 

ваксинацията ще продължкн в

стнтут за имунология и вирусо
логия
смятат, че това количество дози 
ще бъде достатъчно да се вак- иякои трудови организации, в 
синират и предпазят от грипа вс- които тя се провежда от години.
нчки димитровградчани, желае
щи да направят това. Не е из- Б. Димитров

Ванче Бойков В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА
Мирослава Кръстим с котките си 

(Снимка К. Каменов)

рите оповестили, че ще живея още няколко часа. 
Била съм в несъзнание когато някъде пред зори 
съм казала: Лельо, наша Цанка хвана мишка! 
Всички се дигнали на крак. Просто невъзможно, 
в стаята котка, започна своята стория седемдесет 
и шестотодишната Мирослава Кръстич.

- Разбира се, че на котката дадохме име Зор
ница, продължи старата дама, та нали е пристиг
нала в зори. Може би по-добре да сме й дали 
Късметлика, понеже не само за себе 
донесе късмета и на другите котки. Я вижте, тук 
има повече от петдесет, отде да знам. Те всичките 
ме познават, а аз, ази съм остаряла, но все пак ги 
гледам. Те са моето богатство!

ВАШИЯТ ВЕСТНИК Е ПЪРВИЯТ, 
пред който се изказвам, призна си старицата, 

докато низ бузите й се търкулваха сълзи. Зарида 
като малко детенце. Вън беснееше есенен вятър, 
духайки едрите капки дъжд върху найлона, за-

НОВИНИ ОТ ЗВОНСКИЯ КРАЙ 
Олио и захар за пенсионерите

СЕИТБАТА Е ПОЧТИ 
ЗАВЪРШЕНАПснснонсрската организация от Звонцп, която 

действа в рамките на Съюза па пенсионерите в 
Пирот, за трети път от септември насам осигури 
олио н захар за своите членове. Този път всеки 
пенсионер получи по 2 литра олио н 1 кг захар. 
Цената па олиото е 13 динара за литър, а на захарта 
- 9 динара за килограм.

На над 90 на сто от предвидените площи есенната сеитба е 
завършена, а на почти 40 на сто от засетите вече площи пшеницата 
е никнала, изтъкват в съответната общинска служба. Оптималният 
срок вече минава, но хубавото време все още дава възможност тази 
селскостопанска работа да продължи. Единствената препоръка на 
специалистите е да се хвърли малко повечко семе. Тази година в 
рамките на есенната сеитба трябва да бъдат засети 1100 хектара в 
частния и 220 ха в обществения сектор.

Според предвидените за сеитба площи,за общината е трябвало 
да бъдат обезпечени 61 470 литра дизелово гориво, за което са 
раздадени и купони. До сега са получени 52 852 литра, останалото 
количество се очаква да пристигне, дано преди да свърши сеитбата. 
Междувременно на бензиностанцията в града са пристгнали 7 от 
предвидените 15 тона дизелово гориво за прибиране на царевицата. 
Що се отнася до изкуствения тор, в момента го няма, макар че в 
"Сточар" очакват определени

Ремонтира се пътят Звонци - 
Ясенов дел

Предприятието за пътища от Ниш тези дни 
започна да ремонтира пътя Звонип - Ясенов дел. На 
някои места пътят се настнля с чакъл н се изправят 
отделни завои.

За ремонта на този път ще бъдат изразходвани 
200 000 динара, които са подсигурени от Общин
ската скупщина в Бабуипнща и Република Сърбия.

си, но тя

количества.
Й. Миланов А.Т.
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ПРОМОЦИИ НА книги
В КИЦ "ЦАРИБРОД"

ГОСТУВА НЕДЯЛКО ЙОРДАНОВ
” ГЮЛ ДЕВОЙЧЕ” 

КЮСТЕНДИЛ
ИВ

На 13 ноември в помещенията на 
Сдружението на граждани Културно- 
информационен център на българско
то малцинство (КИЦ) "Цариброд” го
стува известният български поет Не
дялко Йорданов със съпругата си Ива
на Джеджева, актриса,

х! На родината
На великденската дата 
всеки чука си яйиаша.
Този чука, онзи чука — 
де го чукаш, де се йука.

Аз обаче Проумях— 
да се чукам, не щях.
Здраво стискам във ръиеше 
аз яйиаша си и двете.

Пазя ги за теб, Родино, 
да се чукнем вдъхновено 
кеф ши с дясното ми — синьо, 
кеф ши с лявото—червено.

Недялко Йорданов

и композитора 
Хайгашот Агосян. Пред многобройна- 
та публика в помещенията на КИЦ те 
заедно изпълниха рецитала ”Бог да па
зи България . Този рецитал е съставен 
от стихове на

I
Недялко Йорданов

поета, които говорят или
пеят той, съпругата му и композиторът. Както самият 
каза, те вече 20 години изпълняват това и подобни пред
ставления по цяла България, поради което имат и неприят
ности. Той самият бива съ

поет

жратен от бургаския народен театър, 
след което идва в театър "Възраждане” в София.

■

ЧЕрттицл 
род РодилА А.Т.

ТЕАТЪРЪТ "БОРА СТАНКОВИЧ" ОТ ВРАНЯ СЕ ПРЕДСТАВИ ПРЕД БОСИЛЕ- 
ГРАДСКАТА ПУБЛИКА С КОМЕДИЯТА "СЕМЕ"

ДВУСТРАННО УДОВОЛСТВИЕ

След Ниш, Димитровград и 
Босилеград сборникът 
дното творчество от Босилегра- 
дско "Гюл девойче" на 10 ноем
ври бе представен и в Кюстен
дил, Република България. Осв
ен нашето

щото време, когато и "Гюл де
войче", в Кюстендил се появи 
книгата "Черешчица род роди
ла", сборник от 100 народни пе
сни от Кюстендилската котло
вина, чиито съставители са вече 
споменатата Галя Чохаджиева и 
Светла Цветкова. Касае 
народни песни, които се съхра
няват в Научния архив на Ис
торическия музей на гр. Кюсте
ндил, записани по време на ек
спедиции на Института по муз
икознание 
академия на науките. За разлика 
от "Гюл девойче" в "Черешчица 
род родила” са залисани и ме
лодиите на песните, а художест
веното оформление на първата 
корица на тези две книги е почти 
идентично - девойка в народна 
носия. Девойката в "Черешчица 
род родила" е художествена тво
рба на прочутия български ху
дожник Владимир Димитров - 
Майстора, комуто "Черешчи
ца..." била любима песен.

на наро-

Едно от по-значителните културни събития в Бо
силеград през последните няколко месеца несъмнено 
се случи през миналата седмица, когато артистите на 
театъра "Бора Станкович” от Враня се представиха 
пред тукашната публика с комедията "Семе”. Става 
дума за пиеса на Сърболюб Аритонович, която по
стави на сцената режисьорът Юг Радивоевич от Вра
ня и с която вранският театър вече четири години 
привлича вниманието на любителите на театралното 
изкуство в републиката. Представлението в Босиле
град е 76-то поред и представители на театъра се 
надяват, че наскоро ще честват и стотния юбилей.

Централно място в комедията заема животът, 
обичаите и манталитетът на обикновените хора във 
Враня и околността в продължение на почти един век 
- от началото на Първата световна война до днешни 
дни. Всичко е подчинено на всекидневието на оби
кновения човек, който е винаги готов да се насмее и 
леко пошегува и на собствените си слабости и не
достатъци. Животът на вранянеца, на съседа ни, е 
толкова близък, че в комедията става дума за соб
ственото ни всекидневие, коментираха посетители. 
Народният врански говор, обичаите и честите псу
вни, които са характерна черта на почти всички бал
кански народи, наистина на моменти и прскалени, 
още повече сближиха по-голямата част на публиката 
с артистите.

Защо и откъде названието "Семе”?
"Семето и в природата, и в обществто предста

влява всъщност връзка на поколенията, нещо което 
служи за продължаване на живота в природата, в

случая на човешкия род. В генетиката без семе не 
става нищо. А понеже в комедията става дума за три 
поколения, названието й е съвсем природно”, казва 
Радослав Радивоевич, директор на театъра "Бора 
Станкович”, обяснявайки названието на пиесата и 
сексуалните актове в нея.

Всичките 15 артисти в комедията успешно изпъ
лниха задачите си. Това е и природно като се има 
предвид, че вече трета година вранският театър е в 
компанията на професионалните театри в страната. 
Публиката с аплодисментите си отдаде признание на 
актьорското майсторство на всички артисти: както на 
младата Йелена Стеванович, така и на 74-годишния 
Томислав Михайлович. Особено впечатление оста
виха Драган Марянович и Саша Стойкович, които в 
комедията играят по две роли. Марянович първо ус
пешно изпълни ролята на ерген от бедно селско 
семейство, който се жени за богата мома, а после и 
ролята на младежа Алекса, крояч по професия, който 
е често в компания с чужди жени. Съдбата го кара и 
на полесраженията във Вуковар, където е тежко ра
нен. Стойкович твърде успешно изпълни ролята на 
селянин от бедно семейство, а след това и ролята на 
Милутин - баща на Алекса, който, след като узнава за 
нещастието на сина си, преживява тежки моменти.

Не само, че босилеградските почитатели на теа
тралното изкуство останаха въодушевени от пред
ставлението, но и артистите от публиката. И едните, 
и другите пожелаха да се виждат по-често.

издателство, съорга
низатори на промоцията бяха 
Народната библиотека и Исто
рическият музей на гр. Кюстен
дил.

се за

В помещенията на Истори
ческия музей пред осемдесетина 
посетители за книгата и нейната 
авторка Вукица Иванова-Стои- 
менова говориха нейните прия
тели и сътрудници Райна Поп
ова, професор по българска фи
лология и литература, и Галя 
Чохаджиева, етнолог. За Вуки
ца и нейното творчество спон
танно и вдъхновено говориха и 
някои от присъстващите, което 
е потвърждение на факта, че тя 
и като човек, и като литерату
рен творец е твърде известна и 
популярна и в тоя град.

Интересно е, че почти по съ-

Българскатакъм

В. Димитров

ОЩЕ ЕДНА ЛИТЕРАТУРНА ВЕЧЕР В БОСИЛЕГРАД

200 ГОДИНИ ОТ 
РОЖДЕНИЕТО НА 

А. С. ПУШКИН

В. Б.

ТЕАТЪРЪТ "ХРИСТО БОТЕВ" ИЗПЪЛНИ "КОЩАНА" НА СЦЕНАТА НА НА
РОДНИЯ ТЕАТЪР В ПИРОТ

АМАТЬОРИ КАТО ПРОФЕСИОНАЛИСТИтачели литературните традиции и 
където чести гости 
бележеителни по това време по
ети. Под тяхно влияние се явява 
любовта му към литературното 
творчество, която не го напуска до 
края на живота му, въпреки че ня- 

пъти е бил в изгнание. Пъ
рвите му творби са поетични, а сл
ед това създава и ценни творби в 
проза, между тях най-значим е ро- 
манът му в стихотворна форма 
"Евгений Онегин" - подчерта То
доров и добави, че Пушкин е един 
от най-забележителните поетични 
и интелектулни творци, 
дала Русия. Неговото значение 

това, че от него започва онзи уси- 
възход, който за

В рамките на традиционната 
културна манифестация "Месец на 
книгата” Народната библиотека 
Босилеград, със съдействието на 
Гимназията,организира на 11 този 
месец литературна вечер, посвете- 

200-годишнината от рожде- 
I великия руски поет Алек- 
Сергеевич Пушкин. Пред

са били за- на публиката, която запълни залата до последното място, днмнтровград-Ако сс съди но реакциите 
ската ” Кощана” се хареса на ниротчанцив

Кощана.
Част от заслугите за добре подготвената пиеса се 

пада и на сценографските иден на Велизар Сърбля- 
новпч, които е реализирал Новица Младенов, на муз- 

сътрудник Василие Петрович, хореографа 
Славиша Йованович и корепетитора Красимир Григ
оров. В представлението участват и оркестърът на 
КХД "Прсдраг Бошкович Павле" и фолклорният 
ансамбъл на КХД към димитровградския Център за 
култура.

Натрварвайки сс с нелеката задача да подготвят 
прочутата пиеса "Кощана от Борисав Станкович, 
членовете на самодейния театър Христо Ботев от 
Димитровград още веднъж показаха, че и в малките 
среди могат да бъдат реализирани амбициозни 
трални проекти. Тяхното постижение не е изненада, 
защото става дума за театър със 111-годишна тра
диция, за театър, чиито успехи отдавна потвърждават 
истината, чс и аматьорите могат да изпълнят добра 
пиеса на професионално ниво.

Подпомогнат от белградския режисьор Борислав 
Слободан Алсксич е

на на 
нието на колко и калниятса-
сандър
почитателите на художественото 

малката зала на Кул- 
Босилеград Станис-

творчество в 
турния дом в

Тодоров, професор по руски 
босилеградската гимназия, 

говори за живота и литературното 
творчество на Пушкин. На литера
турната вечер гимназисти, члено- 

рецитаторекзта секция, чето- 
стихотворения на руски 

и сръбски език, а членове на лит
ературната секция се представиха 

собствени творби - стихотво
рения на сръбски и български език.

- Не без основание Пушкин се 
родоначалник на руската 

класическа литература. Този факт 
се обосновава не само от високата 
стойност на неговото творческо 

всеобщото му влия-

лав 
език в 3. Панич ("Слобода" - Пирот)

постановчикът
Кощана”, която, ако се съди по реакци- 

публиката и аплодисментите на открита сцена, 
любителите на театралното изкуство "

Григорович, 
подготвил 
ите на I

които с
е и Младежкото студио - 

в Деспотовац
По покана на театрални дейци от град Деспо- 

товац Младежкото студио от Пирот, ръководено 
от димитровградския самодеен постановчик и ар
тист Борис Лазаров, през миналата седмица 
тува в тази община, където изпълни своето пред
ставление "Трамвай желание", подготвено по пи
есата на Тенеси Уилиямс.

Да припомним, чс постановката на това пред
ставление, което имаше възможност да види и 

театрална публика, е

в исе хареса на
Пирот. От първата до последната минута на пред
ставлението играта на димитровградските самодейци 

внимание на публиката, която

ве на 
ха негови лен и неудържим 

няколко десетилетия осигурява на 
руската култура централно

и световна кни-
място

привличаше цялото 
беше запълнила залата до последното

Общо взето, пиесата беше компактна, лишена от 
наситена с ритъм и сцени,

европейскатав място.СЪС ГОС-жнина.
На литературното четене, пос- 

200-годишнината от ро- 
Алексадндър Серге-

по-големи осцилации и 
отразяващи атмосферата на Враня от миналото. Вси
чки членове на трупата се стремяха да пресъздадат 

от тях образи, но все пак тря- 
които

ветено на
смята за ждението на

Пушкин, негови стихотворс- 
собствени творби четоха уче- 

Силвана Христва, Соня 
Марина Божилова, 

Силвяна Алек-

евич
ния успешно тълкуваните

бва да сс изтъкне, че не само поради ролите, 
изпълняваха, но и поради по-големия си актьорски 
опит Слободан Алексич (в ролятв нв Митке и Алек
сандър Златанов (Хаджи Тома) понесоха ной-голямп 
част от бремето. Младата Светлана Димитрова от
лично се "справи” с образа нв пеещата и играещата

наниците: 
Глигорова,
Георги Стойнев и

димитровградската 
Борис Лазаров. В нея той изпълнява и главнатадело, но и от 

ние, от тематиката и езика, до фор-
мъжка роля.мата и стила.

Роден е през 1799 година, на 
границата между двете столетия, в 
дворянско семейство, където са се

сандрова. Б.Д.
м. я.
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В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯ РИСУНКИ И СКУЛПТУРИ 
НА Д. ИЛИЕВ В 

ПРОКУПИЕ
ИЗЛОЖБА НА ВЕСНА 

ДЕЯНОВИЧ И МАЯ ГУЗИНА
След изложбата си н Ниш Димитър Илиев експонира свои

те скулптури и графики на 9 ноември тази година в /ллерията 
"Божа Илич” в Лрокупис. Освен скулптурите, е които се бе 

Ниш, гой експонира и своите рисунки. Търсейки

при таени тонове, и понякъде и 
пъстри цветове. Въобще мини
атюрите й можем да разделим 

три дела: положение, идейно 
решение и пое тична обстановка.

На 12 ноември 1999 години в 
Димитровградската галерия бе 
открита самостоятелна изложба 
на младите художнички от Бел
град Весна Деяноанч и Мая Гуз- 
нна. Мая Гузнна е родена през 
1972 година в Белград, завърши
ла е Художествена академия за 
приложни изкуства, специално
ст приложна живопис, при про
фесор Влада Тодорович. Рабо
тила е като реставратор в Печка 
патриаршия. Вързан и Овчар
ско, Кабларско и Клисура.

Като се наблюдават карти
ните й, не е трудно да се зак
лючи, че са работени в съвре
менна обстановка, експресивно, 
бързо и информирано. Прави се 
един опит градските мотиви да 
се представят чрез пъстри бои, 
арабески и с помощта на черно- 
бели ударения, да се трансфор
мират в локално симпатична 
асоциация и всичко това да се 
представи на няколко квадратни 
сантиметра.

Весна Деянович е родена съ
що през 1972 година в Земун. 
Следвала е приложна живопис и 
реставрация при професор Мио- 
драг Вуячич Мирски. Работила е 
като реставратор заедно с Мая 
Гузнна. И двете художнички са 
кандидат-членове на УЛУПУ- 
ДС. В миниатюрите на Весна 
Деянович се чувства градски ам-

лредставил в
формата на творчеството си, Димитър Илиев започва от оса- 
мотената фиг ура и стига до геоме трично-абстрактната форма. 
Мотивите на рисунките са рисувани с чиста линия, която фор- 

дефинира с едно, най-често непрекъснато движение.
Илиев твори своята скулптура въз основа на рисунка или 

статична конструкция с нежно лиричен оттенък, което дава
впечатляващ и особен израз. Неговото твор-

на

Нека да кажем, че двете ху
дожнички за пръв път излагат 
своите произведения, но не мо
жем и да бъдем доволни. Това, 
кое то ни показаха двете худож
нички са академични работи и 
студии, които се работят в Ака
демия и но начало не се излагат. 
Студите на Мая Гузнна са до
бри, но не са за галерия. Свалени 
са напрано от статива и прене
сени а галерията.

Що се отнася до миниатюри
те на Весна Деянович, те са мно
го миниатюрни. Просто човек 
трябва да ги наблюдава с лупа. 
Толкова са миниатюрни, че и чу
вствата са малки, няма дълбоки 
чувствителност, просто няма мя
сто чувствата да се размахнаг. 
Когато ти наблюдаваш, имаш 
чувството, че са погинали в га
лерията, а и повече наподобяват 
на филателия, отколкото на 
миниатюрна живопис. Надяваме 
се, че занапред нашата галерия 
ще има по-строг критерий - нека 
да е отворена за всички, но не и 
за всичко.

ма

ш
произведението 
честно се
традиционно народно творчество и живописен предел

работи. Любителите на този вид изкуство в Прокупие 
имат възможност да наблюдават скулптурите и рисунките 

на този наш художник още 10 тина дни.

характеризира със сублимация на две ясни начала: 
, в който

живее и
Творбп но Воснп Доянович ще

Д. Димитров

ПОЕТИЧЕСКИ МИГОВЕ
МИЛА ВАСОВ

Поля йод белия сняг
На Перица Донков

Не можеш да ме намериш.
Пе можеш да ме сломиш.

Ешо,
моите ръие са безкрайно сини 
зелени Поля.

Творба на Мая Гузнна

биент, мотивите са й покриви, 
сгради и къщи, което й дава въ
зможност за безброй решения. В 
миниатюрите доминират силни 
цветни контрасти, които са по
някъде нежни и хармонични, из
рисувани в колоритни съотно
шения. Чувства се игра на сиви,

Поля йод белия сняг.

Ядеиъш не е всичко, коешо имам за шеб, 
ако имаш шанс да Победиш,
Понеже:
аз не търся,
аз оставям следи.

Д. Димитров

В БЕЛГРАД БЕ ОТКРИТ ПРЕГЛЕД НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ТВОРЧЕСТВО НА 
САМОДЕЙЦИТЕ В СЪРБИЯ СТАРИТЕ СНИМКИ

ПОКАЗАНИ СА И 8 КАРТИНИ НА 

ДИМИТРОВГРАДСКИ САМОДЕЙЦИ
През средата на миналата седмица в Централ

ния клуб на Югославската войска в Белград бе 
открит 19-ият Преглед на творчеството на худож
ниците-любители в Сърбия. На прегледа бяха из-

дожници и необходимостта да се помогне на всеки 
човек, който се опитва да се занимава аматъорски 
с изобразителното изкуство.

Между представените творби бяха и 8 картини 
на димитровградски художници-любители. Това 
бяха картините на Славча Арсенов (картината му 
носи название "Предели”), Новица Алексов ("Ра
здяла"), Зорица Милева ("Санторини"), Видойко 
Петров ("Манастир ’Свети Кирил"), Иван Коцев 
( "Бяло корабно платно”), Адам Георгиев ("Че
рква ’Света Троица’ в Лукавица"), Горан Мила
нов ("Залез сл,нце над морето") и Драган Стра- 
тиев ("Свети Стефан").

Специално жури, определено от Изпълнител
ния съвет на Съюза на аматьорите п Сърбия, връ
чи златен, сребърен и бронзов барелеф на трима 
самодейци. Бяха връчени и 10 дипломи, една от 
които получи и димитропградчанинът Славча 
Арсенов. На един самодеец, експонирал картина 
на Прегледа, бе връчен барелеф, носещ названи- 

’ Иван Вукчевич”, присъждащ се на худож
ници-любители, които за тема 
взимат мотив от родното културно наследство. 

По случай Прегледа е отпечатан и каталог, в 
представени всички експонирани на про- 

гворби. Както узнаваме, най-добрите твор
би на самодейците от тазгодишния Преглед ще 
бъдат представени на изложби 
бина.

Празненствата при светеното 
дърво

И до ден днешен празникът Св. Дух, който се празнува три дни 
е еснафска слава, заветен ден: Пресвета, Втори духови и Трети 
духови се отива на Кръстатото - свято дърво. То се намира в Па- 
расини, над старата болница, където има и малък манастир. Ето, на 
това място е заснета снимката и то през 1926 година, през юни 
месец.

ето
своята творбана

Наградената картина на Славча Арсенов, 
работена в маслена техника. Размер 84 X 77 см

ложени 107 картини, 11 скулптури и 9 творби от 
областта на приложното изкуство, дело на 122 
автора от 15-ина градове в Сърбия.

Прегледът бе открит от Милисав Милснк- 
ович, председател на Културно-просветната об
щност на Сърбия, който изказа много хубави ду
ми за самодейните художници и експонираните 
им творби. За значението на Прегледа на изобраз
ителното творчество на самодейците в Сърбия 
говори Зорка Кнежевич, секретар на Съюза 
аматьорите в Сърбия. Тя особено наблегна на 
колегиалността, която съществува между тези ху-

В средата са Петър Валкарев и съпругата му, до тях съпругата 
на Перчо Цацурката, той е от другата страна и дъщеря му Тодорка 
(майката на проф. Миряна Алексич), Мита Класката и Петър Бо
нев, знаменития наш масивен фурнаджия, главен майстор на гевре
ците, нанизани на дълга връв, срещу Гациното, съпругата му Наета 
и трите му хубави дъщери: Кръстина, съпруга на Асен Кленгата, 
Гина и днес живата Васка. Отпред седят Битка Галина, Марето 
Перчина и Гина Чедото, а малчуганът е Гошо Брезнишки.

Може да се предположи, че това е само една група, вързана по 
роднински, а са били още много други подобни, или пък се събрали 
по еснафска връзка. Излизало се преди обяд с погача, сирене, ба
ница, ракийка и винце. На въздух, на разговор, на свято място за 
живот и здраве.

който са 
явата

в страната и чуж-

За димитровградските художници-любители 
това е първото участие на този Преглед. На 
вото

него-
откриване в Белград присъстваха над 30 ди- 

митровградчани - художници-любители, цените
ли на изобразителното изкуство от общината и 
местни журналисти.на

Б. Димитров
Лилия Нейкова
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ОТ В. ” ЦАРИБРОД” УЗНАВАМЕ КАК СМЕ 
ЗАПОЧНАЛИ XX СТОЛЕТИЕТРИ ТЕТРАДКИ С ЧЕРВЕНА 

ПОДВЪРЗИЯ -14 ГОДИНИ 
ЖИВОТ НА ГИМНАЗИЯТА

Дните в кран на XX столетие 
вестни. Малко ни е 

столетие. За да 
град, какъв е 

работило училището

от нашите закони и Конституцията, да си зри
тел на ред безуспешни политически и икономи
чески постъпки и опитване за излизане от това 
лошо положение, да си свидетел на куп усилия и 
трудове на цял един народ за прекарване на оня 
нравствен, политически и финансов кризис, който 
всички разбират, че ще го изгуби, да си разумно 
същество и пълноправен гражданин, във всички 
тия условия, едвам ли е нужно да казваме, че си 
дължен да издаваш гласа си, в помощ на този 
народ и общество, в което живееш и си член, и 
което храни на гръба си всички от цар до стражар. 
Толкоз повече, ако мислиш, че с това ще му при
несеш полза. А ние без да преувеличаваме зна
чението си и силата, без да се явяваме нескромни, 
ако и през колоните на един провинционален вес
тник, претендираме, че няма да гласуваме глу
пости.

на
са ни много добре из- 

известно как сме започнали XX 
узнаем как е изглеждал нашият 
бил поминъкът на хората, как е 

1 и ка*ъв е бил политическият 
гт«я. ' Ще погьРсим помощ ОТ пожълтелите
странички на ». "ЦАРИБРОД", койта започнал да 

излиза в Цариброд през 1901 година.

Били са изминали само 24 години от Освобож
дението от турците, когато Цариброд, малко гра
дче с 2989 жители (според официално преброява- 
не), получава своя пръв седмичен вестник с името 
на града - ”ЦАРИБРОД”.

В желанието си да намерим 
автентична следа от живота на 
Гимназията

решения за изпълнение.
третата - 71 протокола, 

или общо проведени и проток
олирани 178 съвещания. Внуши
телна цифра, която те

В
като сложна общно

ст от хора,правила,уроци 
они - определихме се за

и зак-
проток-

на Учителския съвет. По
търсихме тези вече

кара да я
умножиш с по два или най-малко 

архивирани три часа. Все 
документи, заразглеждахме 
увлякохме се в

олите

разговор,договор 
ги, и план за работа с учещите се и 

грижа не само за тяхното обра
зование, ами за 
поведение. Общо се долавя, че 
хуманно се постъпва и с най-не-

съдържанието и
потънахме в многото данни от 
всяко естество: учебно, органи
зационно, човешко, възпитател
но. Ще предадем ЦАРИБРОДЪ!

И Ъ 8 % <. Т » И Е Ъ.

възпитание и

и статистиче-

Г.=,=~Е===ЕЬ:
, какъв критерии да прием- и се заканват на преподаватели- 

ем и отразим кипежа на живота

Това е що се отнася до общата политика на 
вестника, след което обаче, ще бъдем изпълнили 
своята длъжност към целокупното отечество, ка
то примерни граждани и добросъветни весника- 
ри, излишно е да поменаваме че 

ИНТЕРЕСИТЕ НА ГРАДА И ОКОЛИЯТА 
ЩЕ НИ БЪДАТ ЕДИНСТВЕНО ПРЕД 

ОЧИТЕ.

• - - -
«рч Ч.“ “> 4*4 *

те, че правят неоправдателни 
отсъствия повече от 120. Но и 

генерации ученици, много пре- много похвали и грижа за 
подаватели, много трудности и

в училището, където има много

Ша™ гШМШ ШШ0- 
тгтшт

~=

А 1ШШ ШЯвЯИЯрИ 
ВвШШЯ®:СЕ!

отлич- ениците, награди, стипендии, по- 
радости в просветното и обра- хвали за проявилите се в учение, 
зователно дело? знание, изкуство, спорт, шахмат.

Това са само ТРИ ТЕТРАД- Оставени са записки отдружба- 
КИ С ЧЕРВЕНА ДЕБЕЛА ПО
ДВЪРЗИЯ И ИМАТ ПО СТО

Град Цариброд, името на когото си позволя
ваме да носим, със своите граждани и селяни от 
една страна, като е показал достатъчно достой
нство и добродетели, от друга, е вече достатъчно 
изпаднал икономически, за да заслужава всичко
то внимание и на правителството и българските 
граждани изобщо, да показваме и популяризира
ме неговите нужди и потребности това ще бъде 
нашата първа длъжност, след ония, които току- 
що посочихме...”

По-нататък редакцията в своята програма 
обещава, че вестникът ще бъде независим. Дали 
е бил независим и доколко е бил независим можем 
да кажем на края, когато направим преглед на 
обнародваните статии.

Сега да обърнем следващите страници и да 
видим кои са главните теми и проблеми на вест
ника.

та на учениците от нашата Гим
назия с учениците от Пирот, 

СТРАНИЦИ, пронумерованн и Бела паланка и Бабушшгца. Еж- 
прошнировани и подпечатани от егодно се правят ”гимназиади”, 
Гимназията. Трицветната лент
ичка е запечатана с восък. Така 
и трябва, защото тези тетрадки
трябва да се пазят в архива на ствени екскурзии има върху ст- 
училището като следа от буйно- раниците на тези три тетрадки,

своеобразни сбирки на ученици,
последователно в съседните гр
адове. Много планове и осъще-

то всекидневие, което върти ко- много съвети, грижа и оценки за 
лелото на училищния живот със сполучливо направени посещен- 
силен, напрегнат замах. Сменя- ия в разни градове и предели, 
ват се генерации, получават се Какво е най-основното в съ-
дипломи, правят се планове и държанието на дневния ред на 
обсъжда тяхното изпълнение, съвещанията:
Записват се значителни дати на

Как е изглеждал вестникът?
На четири странички, без фотографии, мате

риалите свързани в три колони ”парче след пар
че”, но с много кратки статии из политическия 
живот, вести от селата, напълно достатъчно и 
сега, след 100 години, да ни даде представа за жи
вота в тогавашния град. Цариброд е имал и до 
тогава печатано издание, това с списанието "До
машен учител”, което излиза от печат през 1889 
година.

Започване на нови учебни 
гостувания и посещения. Изпие- години и разпределение на па- 
ват се страници на нови учебни ралелки и предмети.

Анализ на успеха в срокове-

Излизането на първия брой (септември 1901) 
съвпада с разписването на допълнителните из
бори за XI народно събрание.

Вестникът се застъпвал да се избират хора от 
Цариброд, които ще гласуват за интересите на 
своя край, а не за онези, които, както пише в 
статията "Пазете се”, обещават, че "Русия ще да
де в изобилие пари, на сиромасите ще ариже по 
чифг волове, ще ни дарува свободно самоуправ
ление на общините”. По всичко личи, че крити
ката се отнася към Народната партия, която в 
своята външна политика се ориентирала към Ру
сия. В следващия брой ще се спрем върху 
дейността на политическите партии в Цариброд 
през 1901 година и кандидатите за народни пред
ставители.

години, разпределят се уроци и 
предмети, изпращат преподава- те и на края на учебната година, 
тели в заслужена пенсия. Разго- Разработката на препоръки, 

които изпраща Министерствотоваря се за талантливи и отличи
ли се ученици, анализират се ус- на просветата, 
пехи и анкети. Плануват се те
стове и писмени изпити, съревн- лоша дисциплина ученици и ме

рки за подобрението й, без да се 
прилага изключване или преме
стване в друго училище.

Анализ на проявилите се в Да видим първо какво е предлагала редакция- 
"Цариброд” и редакторът Христо Илиев

ста-
га на
(починал на 2 февруари 1902 г.). В уводнатаовяния. Говори се за неоправда

ни ученически отсъствия, за пр
овинили се възпитаници, дежур-

тия на вестника сс казва:
"Да почне съществуването на един вестник в 

условия икономически и политически, като тия, 
преживяваме днес, едва ли с потребно да 

говорим върху причините и съображенията. Да си 
съвременник на едно време, п което едва ли не 

всяка гаранция за личната н имуществена 
неприкосновеност, така тържествено гарантира-

Бурни години, в които с има- 
и пети-

ства и отговорност на родители.
ло анкети, ултиматумиИ още много и много въпроси из 

живота на тази кошница с пчели, ции срещу учители.
Едно типично съвещание в

които

в която пчеларят зорко следи да 
бъде всичко в ред...

Най-често се сменят учени-
определянето на сумата за купу
ване на подарък на излизащ в 

преподавател. Суматг
1 000 000 000 ди-

линсва (Следва)
I спенсияците. Че тири години учат, полу

чават книжки и дипломи, сдоби- определена
нара. (Времето на неимоверната 
инфлация през 1993/94).

Като заключение да кажем,

на
странците му да изменят съдър
жанието си и да се допълнят с 
ново, да има например младежка 
страница, страница за автори и 
творци от нашите краища, по
вече да се пише за миналото на 
нашите села, как живеят нашите 
сънародници в други страни и пр.

Предлагам на коресподенти- 
те да дават мнения и предлагат 
съответни заключения. Да пши- 
ат повече за трудолюбивите и 
бедни хора от селата.

Ползвам анкетата ви и да от-

40 ГОДИНИ 
БРАТСТВО 

КАКВО (НЕ) ВИ 
ХАРЕСВА 

ВЪВ ВЕСТНИКА

със знания и излизат нават се
широкия път в живота след зре
лостния изпит...

Тетрадките, за които говор- 
отразили четиринадесет 

години от живота на училището.
От 2 септември 1987 до 20.12. 

1990 (първата тетрадка);
Протоколи на Училишния 

съвет на Гимназията от 30.3.1990 
до 22 - 05.1995 (II тетрадка). 

Сменили се много учители, 
са излезли в пен-

че имахме удоволствие да над
никнем в тайни, които съхраня
ва едно училище, за да си завою- 

реноме на обрязова-
им са

вя високо 
телна институция, с която не ма
лко се гордее градът.

А и всичките ученици 
вото поколение и учили се в но- 

здание на Гимназията ни

от но-
ВЛАДИМИР М. СТОИМЕНОВ, 

преподавател в основното училище 
"Георги Димитров" в Босилеград:

вото
след време да кажат:

"Учил съм гимназия в едно 
прекрасно училище и при добри

много учители 
сия. "ГЛАС НА БЪЛ- правя една забелжка към отборниците от Босиле

град и Димитровград: защо не присъдиха поне
: за 40-го-

читател на в.
ГАРИтГГ^ЮГОСЛАВИЯ”, някак1ю Септемврийско признание

продължих все до дн д< Р дишнината на "Братство”? Може ли това да се
СЪТОбщГвзетщГв°естникът изпълнява поставени- оправдае, нека си помислят и нека отговорят на 
ТС цели и задачи и съответства на времето и поло- себе си и нп читателите, 

в което излиза. А що се касае за съдър-

През това време директори 
Г имназияга са: Милутин Цен- учители, 
до 1989 и Томислав Гаков от

на Лилия Нейкова
ков 
1989 до днес.

- Първата тетрадка съдържа Сл0дВа: Обемиста преписка с 
45 протокола. бивши преподаватели и

Във втората има 62 проток- ученици от целия
към всеки има и взети

М. я.СВЯТ жението,
жението му, мога да кажа, че е време някои от

ола, като
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ПОЗАБРАВЕНА ЗНАМЕНИТОСТ НА ДИМИТРОВГРАДСКО (ЦАРИБРОДСКО) (4)ПЕТЪРЛАШКИТЕ ПЕЩЕРИ -

ДАНЧУЛИЦА - ДЕВСТВЕНАТА ПЕЩЕРА-КРАСАВИЦА
- подвигът па смелчигитя Шильо • Да не се отлагат нататъшните ителедваиня и

• Думи-дю за останалите пещери над Плавич • Как «е открита хубавицата ..........улица
сьздиване нп култ към Петърлашките пещери

Освен Попово дупка и другите 
членки но петърлошкпто пещерно 
система привличат учените и лю
бителите но природата. Джамън- 
ска пропаст с изгледа и дълбочина 
на понора предизвиква особен род 
неспокойство при посетителите.
Тъвна дупка, обратното, приема се 
като уютен подслон за хора и жи
вотни. Нейният под, подът но об
ширната входна зала е постлан с 
дебели наслаги овчешки тор. Ти 
привлича и иманяри и много пъти 
е безразборно прекопвана.

Най-много обаче привлича и 
най-силно пленява Данчулица, 
най-красивата петърлошка пеще
ра. До юли 1969 г. никой не е знаел 
за нейното съществуване, нито е 
стъпвал в нея. Как хората се за
познаха с нея? Следвайки разказ
ите на местното население, д-р Пс- 
трович долови и сведение за съ
ществуването на чудна цепнатина 
в почвата край кошара за добитък 
в местността Данчулица. От цеп
натината зимно време лъхал то
пъл въздух, което навестявало, че 
в подземието се намира голяма ку
хина-колектор на затоплени газо
ве. Пристигнал професорът там и 
прозрел, че ако около тесната пук
натина се раздръсят няколко по- радостно, че съм се спуснал на че

ка 25 м. Долу се 
състои от два ос
новни канала - се
вероизточен, дъл
ъг над 60 м (изпъ
лнен с гора стъл
бове, дълги 1-2 м) 
и югозападен сдъ
лжина 30 м. Джа-

пръсто дъно, 9 м по-низко 
върхносттп. Пред мен, също и зад 
мен, се открояват пещери, прости, 
нерпзчленени. Първата отвежда 
към изток и каня се да тръгна по

от по-големи, но подвижни кпмъкп, дуп
ката ще станс достъпна за спуска
не. С усилен труд на своите мом
чета и крепка помощ на заварили
те се петърлашани пречещите ка
менни блокове били махнати и пъ
тят към мистериозното подземие 
освободен. Веднага бил повикан 
най-опитният спелеолог-алпинист 
в дружината Шильо, който - с друга 
част от екипажа - продължавал пр
оучването на недалечната Попова 
дупка. Смелчагата Шильо, съоръ
жен с "токи-пони", една батерийна 
и две карбидни ламби (едната се 
прикрепя нп крак с предназначе
ние ако угасне пламъка да сигнал
изира отсъствието на кислород), 
миньорска каска, въже, обуща за 
катерене и др., е първият човек, 
който ще стъпи в Дсвственатп Да
нчулица! Естествено,пко успее да 
се добере до вътрешността й.

Изминават минути, дълги кпто

нея. Инак, гледката с величестве
на, такава омайна хубост досега не 
съм пиждпл нито в кяото и да е 
друга пещера. Украшенията над
минават фантазията на народните 
сказки и легенди. И всичко с чисто, 

блестящо, бяло, бяло като

мънска пропаст е 
най-древното кар
стово творение в 
иегьрлашкото 
подземие. С нея 
народът е свързал 
много езотсричии 
предания и ската
ния.

чисто, 
ангелите небесни..."

Докладът на Шильо предизви
ква възторг дори и при д-р Пст- 
рович и той незабавно стяга облек
лото и обущата си и се спуска в 
мрачовината. Кз.м влезналите се 
придружват още двама младежи, 
единият от които е пак петърлаш- 
анинът Георги, пръв похитител и

През широкия 
3 м и висок 3,5 м 
вход се влиза в 
най-достъпната 
пещера Тъвна ду
пка, относно в не
йния всстюбул с 
размери 26 м дъ
лжина, 14 м шир
ина и височина 5 
м. Подът е глинест, както казахме, 
постлан с тор, понеже често я оби
тава добитък. В миналото тя е би
ла самостоятелна пещера, с Поп
ова дупка установява по-късно 
връзка, независимо от еволюцията 
на главната пешера.

И останалите петърлашки пе
щери заслужават внимание, но не 
са толкова представителни както 
предишните. Това не оправдава 
обществените институции, че са ги 
малко позабравили, понеже и Пе
търлашките пещери не са по-мал
ко значима царибродска краева зн
аменитост от Погановски монаст- 
ир и околността му. Зарад това 
припомняме за решението на ОС 
Димитровград от април-май 1969 
г., с което те се провъзгласяват за 
особена природна знаменитост и 
установяват под държавна защита.

Въз основа на качествен сце
нарий за Петърлашките пещери 
би трябвало да се заснеме научно
популярен филм с едукативни и 
пропагандни цели. Екскурзнране- 
то до пещерния комплекс трябва

на Попова дупка в компания с дру
гаря му Тоцко. Поради изобилие 
на прагонитни украшения, ползв
ащ правото да бъде кръстник, про
фесорът официално назова Дан
чулица - "Кристалната пещера". С 
това име тя и сега фигурира в нау
чната литература. Състои се от за
лп, дълга 47 м, широка 8-12 м, а и 
на височина е толкова (12 м). В 
нейно продължение на изток се пр
отяга 28 м канал, зачепен с глина. 
Пещерата заема направлението 
между Попова дупка и Джамънска 
пропаст и всячески е свързана с 
тях. Някога през нея протичала 
Смиловската река и тогава не е 
имала украшения. Сега е суха, не я 
мият вълни, което създало усло
вия да се запаси с богат пещерен 
накит, стълбове, гънки, висулки, 
обеци, драперии, вълнисти каска
ди... Фактът, че и самият професор 
Петрович бе най-въодушевен от 
нея, което личеше от възторже
ните похвали, потвърждава изкл
ючителната стойност на Данчулица.

Бездната Джамънска пропаст - 
едно от най-внушителните всред 
местните жители подземно обра
зование - започва с огромен, зя
пнал като челюст на змей, отвор с 
размери 25 м дължина към 12 м 
широчина. Към утробието й про
дължава отвесна празнина, дълбо-

часове, Шильо непрекъснато съо
бщава, че спускането върви добре, 
без особени трудности и препят
ствия. Най-сетне, всички отдъхп- 

гласът на Шильо:
да влезне в училищните планове на 
димитровградските училища като 
задължение. Екскурзиите да се 
осъществяват през късна пролет 
или рано лято в присъствие на опи
тни и компетентни водачи, а им
пресиите да се събират и система
тизират.

И изследванията трябва да 
продължат: геоморфологични, хи- 
дрологични, а биосполеологични- 
те и археологичните изучвания фа
ктически не са сериозно наченати 
до ден-днешен. Една от неразкри- 
тите тайни между многото други 
например е как в гъстата мраче- 
вина хората успявали да се доберат 
до огнищата в централната зала на 
Попова дупка без карбидни или ла
мби с батерии, при това натова
рени с убити животни или плячка. 
Каналът, който отвежда до залата 
и днес е едва достъпен за посети
тели, снабдени с модерни ламби. 
Дали е съществувал н друг, нам още 
неизвестен, съобщителен коридор?

с. к.

ат, чува се 
"Обаждам Ви, Чика Йово (така 
младите сътрудници викаха проф
есор Петрович), тържествено и

ПРИМАРИУС Д-Р РАДМИЛА ИЛИЧ-АНТОНОВА

АКНЕ ВУЛГАРИС
Паралелено с физическото и сексуално узряване на младия човек, 

по-често при момчетата, отколкото при момичетата, в резултат на 
засилената дейност на мастните жлези и сексуалните хормони, върху 
кожата се появяват гнойни мехурчета - "А№Е \'1Л.САВ.15". През този 
период кожата и косата стават мастни. Такива пъпки - физиологически 
акни, се явяват почти при всички младежи на пубертетна възраст и се 
смятат за нормално явление. Само при 15 процента от тях физиоло
гическите акни трябва да се лекуват, а само при 1% изискват сериозно 
лекуване. На всяка такава пъпка предшества засилена дейност на маст
ните жлези, в резултат на което се явява пъпка, а след това и гнойно 
мехурче. Те не са инфекция и не се пренасят от един на друг човек, 
следователно не са заразни. Най-масово се явяват там, където на ко
жата има най-много мастни жлези - лицето, гърба и гърдите. При 
нормални условия, когато няма вторично възпаление и инфекция, те не 
оставят белег.

-Край-

Освен това, такива мехурчета могат да се явят и след прекалената 
употреба на грим или некачествени козметически препарати. В такива 
случаи имаме "акпе коцпеНса". Гнойни мехурчета могат да се появят и 
след употребата на определени лекарства, които съдържат хлор, бром 
и някои други вещества, и в такива случаи се говори за "акпе теЛкатеп- 
1о$а . Мехурчертата могат да се инфицират, когато се стискат, защото 
инфекцията се предизвиква от нечисти пръсти или предмети.

Съществуват няколко основни правила, които трябва да се спазват, 
когато се явят такива мехурчета и то:

1. Необходима е строга чистота на лицето и на тялото, което се 
постига с миене два пъти на ден;

2. В никакъв случай мехурчетата не трябва да се стискат с пръсти и 
мръсни ръце и нокти;

3. След миенето с ватичка трябва да се сложи лосион, предназначен 
за това, който трябва да бъде определен от лекар-дерматолог;

4. Често трябва да се сменя бельото и да се използват памучни вещи, 
които имат пряк контакт с кожата. Трябва да се избягва носенето на 
кожни или синтетични вещи;

5. Нанасянето на дебел слой

Водоравно: 1. Щат в САЩ. 7. 
Държава в Европа 12. Солена теч
ност, която се отделя от тялото на 
човека. 13. Осгьпление от общоприе
та религия, раздор. 15. Бивш, някога
шен. 16. Елипсоидно очертание. 18. 
Област (място), където има много 
дърва. 19. Доктор (съкр.). 20 Лега- 
лище на река. 22. Град в България. 23. 
Град в Хърватско. 25. Чешка парична 
единица. 26. Мярка за електрическо 
съпротивление. 27. Малкото име на 
актрисата Дерек. 28. Изкуствен во
ден път. 31. Съдба (син.). 33. Канал, 
по който тече вода за градина. 35. 
Алкохолно питие. 36. Международен 
олимпийски комитет (съкр.). 37. Бо
рба с бикове. 39. Орляк птици (мн. 
ч.). 40. Кон (поет.). 41. Хора, 
работят (изследват нещо) във вода. 
43. 15 и 17 буква на азбуката. 44. 
Автомобилно кормило. 45. Река в Ру
сия.

грим, за да се прикрият кожните 
промени може да предизвика възпаление и инфекции, след което непре
менно ще останат белези;

6. Косата трябва да е чиста, уредно подстригана и сресена;
7. Много важен фактор е храната: трябва да се избягва консумира

нето на прекалено мастна храна и на въглехидрати - сладкиши, шоколад 
и консервирана храна. Трябва да се консумира достатъчно количество 
течности, но не засладени или газирани напитки, а супи, чорби, мляко 
плодове и зеленчуци и билков чай.

8. Много важен фактор е редовното спане, при което минимумът е 
7-9 часа на денонощието. По такъв начин се обезпечава стабилност на 
нервната система, която играе важна роля за санацията 
хурчета;

9. Препоръчва се също така и спотруване, както и разходки

които

мение. 41. Вол (сръб.). 42. Марка ру
ски самолети.

от семейството на гущерите. 17. Во
ден цвят. 19. Река в Средна и Източна 
Европа. 21. Столицата на Италия. 22, 
Тласък, удар. 24. Град в Сърбия. 27. 
Феодална дворянска титла. 29. Малк-

Огвесно: 1. Сериал за американ
ски космически кораби. 2. Преслед
ване на дивеч. 3. Стремително 
падение. 4. Мярка за земна повърх-

5. Вълшебство, чародейство. 6 ото име ш бългаРския писател Стра- 
Химически елемент, 7. Вид голяма ШИМИР™- 30- Река “ъ11 Франция. 31.

Малкото име на артиста Шариф. 32. 
9 и 11 буква на азбуката. 33. Течност, 
без която не може да се живее. 34.

на тези ме- Решение на кръстословицата 12 
Водоравно: 1. Панорама. 8. Ска

ла. 13. Ирак. 14. Пета. 16. Азил. 17. 
Ров. 18. Корасон. 19. ОИ. 20. Омега. 
22. Име. 23. Тен. 25. Нася. 27. Анбол. 
30. Галон. 33. АН. 34. ЗН. 36. Катод. 
37. ОЛ. 38. Сак. 39. Авари. 41. Аеро- 
бика. 44. Малина. 45. Сенатор. 46. 
Арена. 47. Тел. 48. Рона.

на-
на чист

въздух; ни на.
10. Близките и преди всичко родителите трябва да покажат тър

пение и разбирателство, докато самото лице, което има младежки 
ки, трябва строго да спазва посочените съвети. Най-важното е младият 
човек да разбере всичко това като едно нормално временно явление 
живота, без да му придава някакво екстремно значение.

- Следва -

неотровна змия. 8. Френско модно 
списание. 9. Държава в Европа. 10.
Изпълнителен комитет (съкр.). И.
Вид дърво. 14. Вид грабливо животно, ПъРп,',ят човек (йи6л->- 37. Заострено

дърво или прът. 38. Лично место и-

пъп-

в
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Спорт 0спорт
ФУТБОЛ КРАДЕЛИ ГОРИВО

Общинската прокуратура в Пирот с подала ̂ заявление да 
бъде възбудено следствие срещу шестима железничарски 
работници от Димитровград поради основателно съмнение, 

откраднали 1800 л бензин и 390 л дизелово гориво.
Машинистът Костадин Симеонов (42), неговият колега 

Новица Димич (47), стрелочникът Драган Бранкович (36), 
шлосерът Слободан Миленов (47) и пазачите на жп линията 
Драган Илич (48) и Нацко Соколов (38) 
полицията на 2 октомври в момента, когато от един вагон-

ПОБЕДА ЗА РАЗДЯЛА
” Балкански” 0:1 (0:1)ФК ”ЕИ Борац”— ФК че са

В последния г 
Нишка футболна 
игра в 
точки.

есенен кръг от пъ

Бързи брод и^аслужено*спечелитри важни

„л““ —
защото трябваше да бъде изказана поне с още " Ит™‘
три-четири гола. Но П. Георгиев три пъти в п и червени на 3. Стоянович от "Борац” и
също Рангелов, Костов и Митев не ^„олзвшса Д °Т БаЛКаНСКИ”

са заловени от

цистерна преточвали гориво в туби.

ЯСЕНОВ ДЕЛ
броил ги и казал: "Ако имате 
марки, сменете ми ги.” Един от 
матрапазите му отговорил: "Се
га нямаме, но ти ни дай парите и 
след една седмица ще ти доне- 

Още през лятото в село Ясенов сем марки.” Като гаранция му 
дел дошли търговци - матрапази от дали телефонен номер и си за- 
Ниш - да купуват телета. Отишли минали, 
при един добър стопанин, харесали 
телетата му и направили пазарлъ- нито се обаждат, нито донасят 
ка. Сметката възлязла на около Марките.
8000 динара.

Взел стопанинът парите, пре-

ПИРОТСКА ОКРЪЖНА ДИВИЗИЯ

”ЖЕЛЮША” ИЗПУСНА ПОБЕДА
ФК ”Та„аско Ра„ч”-ФК ”Желн>ша” 1:1 (0:0) в 76 минута. И когато всички очакваха край „а 

В последния кръг от есенната част на първен- мача» съдията го продължи с цели пет минути, 
ството в Пиротска окръжна дивизия отборът на ^СД като в 88 минута домакините изравниха ре- 
Желюша спечели една точка на горещия терен 3Ултата в последните минути избухна инцидент, 

~ Пирот. Макар че играха почти без първия със- поРаДИ който мачът трябваше да бъде прекъснат! 
тав, желюшани напълно надиграха домакините и ® разигралия се побой бе бит официалният пред- 
в първото полувреме имаха 2—3 чисти голови по- ставител на ”Желюша” Йовичич. 
ложения, които не успяха да реализират. Още в ” Желюша”: Тодоров-(Голубович), Нацков 7, 
петата минута нападателят на домакините Меме- Глигоров 6,Тозев 8, С.Стоицев 7, Димитров 6, Ран- 
тович контузи вратаря на желюшани, така че го гелов 7,Р.Георгиев 7, П.Георгиев7 , Еленков 6 И. 
смени С.Стоицев. Във второто полувреме 
тите

ОСТАНАЛ И БЕЗ 
ТЕЛЕТА, И БЕЗ 

ПАРИ

От тогава, а матрапазите

р
Й. Миланов

ТЪЖЕН ПОМЕН

На 17 ноември 1999 година се навършиха три 
тъжни години от смъртта на

ЗЕХРА БИЛАЛИ 
(1949-1996) 

от Димитровград

Времето неумолимо минава, но тъгата и скръб
та никога няма да изчезнат от нашите сърца.
Благодарим ти за обичта, добротата и човеколю- 
битето, с което ни дари.

Вечно скръбящи: членове на семейството, роднини и приятели.

Стоицев7.гос-
бяха по-добри и след бърза контраатака на 

П. Георгиев капитанът Ранко Георгиев вкара гол
Д.с.

СРЪБСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - ГРУПА НИШ

” РАДНИК” :” МЛАДОСТ” 1:1
Двубоят между "Радник” от Сурдулица и "Мл

адост” от Винарце в последния 
първенството в Сръбската футболна дивизия - В 60 минута Митрович успя да реализира една 
група Ниш, не излъчи победител. На градския атака и изравни резултата, 
стадион в Сурдулица пред около 800 зрители съп
ерниците играха наравно - 1:1, полувреме 1:0.-

През второто полувреме обаче гостуващият 
есенен кръг на отбор бе този, който диктуваше темпа на играта.

На 1 декември 1999 година се навършват 40 
безкрайно тъжни дни от преждевременната 
смърт на моя мил и непрежалим брат

ВАСИЛ АЛЕКСОВ 
(1945 -1999) 

от Димитровград

Времето минава, но тъгата остава в сърцето и 
душата ми. Много те обичах и никога няма да те 
забравя.

40-дневният парастос ще се състои на 1 декем
ври 1999 година на градските гробища в Димит
ровград. Каним роднини, съседи и приятели да ни придружат.

Вечно скръбящи: сестра Ана със семейството си, роднини и приятели

Мачат се характеризираше с конфузна игра и
неспортсменски поведения, заради което съдията 

Домакините започнаха добре, а гостите съсре- Джорджевич от Пирот показа 6 жълти и един
доточиха силите си около своето наказателно по- червен картон, 
ле. Но колкото играта отминаваше, толкова по
вече сурдуличани стягаха обръча около вратата Дисич, Н. Спасич, Маринкович, Иванович, Ма
на винарчани и към края на първото полувреме равич, Стоядинович, Станисавлевич, Трайкович, 
Н. Спасич откри резултата.

Отборът на "Радник” игра в следния състав:

Радованович, Джорджевич и Анджелкович.
м. я.

ТЪЖЕН ПОМЕН
ХВАНАТ ШАРАН На 27 ноември 1999 г. (събота) се навършва 

половин година от смъртта на нашия мил съпруг, 
баща и дядо

Ветренското ез-През далечната 1974 година 
еро, отдалечено 2 км от Звонска баня. През февруари 
месец беше много дъждовито и в долината на Встрен- 

ската река се свлече баирът Кочка. Така настана ез
еро, дълго около 300 м., широко от 40-50 м и дълбоко 7- 

8 м. Преди две години езерото беше зарибено. През 
тук идват много рибари с въдици, ио най- 

щастие е имал Властимир Милосавлсвич от 
Бела паланка, преподавател по физическо възпитание. 

Милосавлсвич е хванал шаран на млади царевични 
. Уловеният шаран тежал 4,250 кгр. Това е 

Ветренското езеро. При

настана

КОСТАДИН ГАКОВ 
от с. Изатовци, Димитровградско

На този ден в 11 часа ще посетим вечния дом 
на покойника на изатовските гробища, за да по
четем паметта му и изкажем благодарност за всичко, което направи 
за нас.

Каним роднини и приятели да присъстват на панихидата.

лятото
голямо

Опечалени: семейство Гакови от Изатовци

зърна
първият шаран, хванат във

хващането ср му помагали неговите деца. ТЪЖЕН ПОМЕН
На 27 декември 1999 г. се навършва една го

дина от смъртта на нашя съпруг, баща, свекър, 
тъст и дядо

ХРИСТО ИВАНОВ, 
пенсионер от Димитровград

По този повод на 20 ноември (събота) в 11 
ще посетим гроба му на димитровградските гро
бища, за да се поклоним пред вечната му памет. 
Каним роднини, близки и приятели да ни придружат,

Подвиг
Наистина с "голям подвиг”

тази пейка да бъде счупена
ден след като бесамо

площадката крайпоставена на
манастирчсто. Който е успял
да напрани тона, халал да му е

ИН МЕМОРИАМ

На 23 ноември тази година се навършват 31 ГОДИНИ от много 
ранната смърт на скъпия ни съпруг, баща и дядо

БОРИС РАДЕНКОВ ЯНЕВ 
от Долна Лисина,
Босилаградско

(православната) вяра.
Тази и още 49 такива пейки,

набави "Комунални” и
няколко от тях постави около
манастирчсто ден преди
Димитровден, патронния

В паметта ни живееш и днес! 
Поклон пред светлата ти памет!

празник на манастирчсто. 
Счупената пейка е зиснста на
самия празник. В душата и сърцето си го паси и днес: съпругата Аска е децата си

Токст и снимка А.Т.

и
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- ПУснс< го, вт~ч 
злпис. от ПР€-4 Р 
40 ГЯ40ГН4. БЕЗРАБОТЬН

Идем я тека оиядъи и стидзам на ГТавлиончето, кига там 
има кво и да видим: иикла градина ли, парк ли, за ириказ! 
Ем насадено цвекье, ем засадена дървчетия, ем све покриено 
с бусеньс траву. Напрайена гтутлетия

плоче. А по ньи натуране пейкье, боядисане жълто, 
сигурно за това що йс йссен, па све да се жълтейе. Я 
дека напролет че гьи боядишу зелене.

Гледам и ми дошло мило, сакал би да си пооратим с 
нскога, ама нигде жива душа. Пейкьете празне. А 
иема да су празне кига евс зимата само що нейе почукала 
на вратата, народ варка да дооре или дървца да поприкара 
или некою лругу работу да завърши.

Пообърну се кига на йедну пейку гледам седи Сима 
Дъ игубята.

- Е, Дънгубо, чекаш ли нскога? - приодим му я.
- Чекам Манчо, чекам, еве с године чекам и никой да се 

сети да ме пита кикво чекам.
- Па кво чекаш, бре Симо?
- Работу чекам, Манчо, работу!
- Е толкова работе, а ти си дошъл у тия парк работу да 

тражиш»
- Ако мислиш на домашнете работе - ньи жената за

въртала. Я чекам негде да се утлавим и плату да примам.
- Ти бре Симо, знайеш ли худе живейеш' Не видиш ли 

дека платете изтънеше докрай, не ти чини сабале да се 
дидзаш свако ютро и да кьинеш опънци. Защо не упалиш

и застлана със се-
покошкьс

мислим

и кико

КИРИЛ НАЗЪРОВ

Изречения - 
поученияОт сега ще знае тр:и<торат, па за два-три дъна оранье - еве ти цела плата на 

държавну работу!
- Я Манчо да съм сакал да орем - на село би си седел! Баща 

ми има волове кико ангьели и не би се щурал за навту._
- Добре де, чуйем дека у "Сточар” даваю добре плате за 

овчаре на овчарникат у Липинско. Те ти държавна работа, 
ещо не им се явиш?

- Ти Манчо, подиграваш ли се с мене, кво ли? Убаво ти 
реко да съм сакал да будем орач или овчар, не би слазил у 
град!

Хубаво, че животът е пред теб - 
стига ти да не си все след него.
***
Многото оперативни не водят към 
оперативност.
***
Понякога последствието от 
престъплението понася не който го 
е извършил, а който го е разкрил! 
***
С пари всичко се парира.
***
Да вдигнеш от някого ръце може 
да означава и че му се предаваш. 
♦**

Сверявай си часовника с когото 
трябва и твоят час ще удари!
««*
Създадеш ли си всички удобства, 
ставаш неудобен!

В предишна Югославия 
имаше обичай (то и сега си 
го има) министри, банкери, 
секретари на министерст
ва да посещават общините, 
за да видят къде и за какво 
дават пари. Тъй като Ди
митровградска община е 
предимно ”земеделска”,то 
дошлите гости тръгнали 
да обиколят Смиловско 
поле, където тогава се про
веждала мелиорацията. Из
казали желание да надни
кнат от Видлич и във Ви- 
сок.Няма начин на такива 
гости да не се изпълни же
лание.

- Какво толкова се жъ
лтее ей там, в полето? - по
питал един от гостите, ина
че банкер в една белградска 
банка.

- Уляна репица, бързо 
отговорил един от придру
жаващите го тогавашни 
ръководители на ”Сточар”.

- Не съм вярвал, че тя и 
тук вирее, отвърнал бан
керът.

- А-а-а, значи не би била лоша йедна работтща с кавенце 
сабале и с некою въртигузицу?

- Па баш не пуцам толкова високо! - загризе он. - Може 
да буде и по-скромно: да речем у Дистрибуциюту или у 
Пощуту, и у Комуналното, ама на границуту: сабале да ме 
одвозе, а на обед довозе_Пак няма да знаеш, за- 

щото това не е уляна репи
ца, а обикновена жълтени
ца”, помислил си този от 
”Сточар” и насочил разго
вора към друга тема.

- Ти знайеш ли кво у "Циле” производе откико се турише 
под капу на "Украс" от Белу паланку?

- Па ко.исо съм чул, производе столове, ещо питаш?
- Я овия дни поначу дека че производе некикви нови 

столове™
- Е-е!
- Кажу и че гьи патентираю™
- Кво че им пране?
- Па товщ със закон да гьи защите никой друг да не гьи 

произволи, а само они».
- Кви су па тия столове?
- Млого убави, Симо? Сабале седнеш, натиснеш некикъв 

пул и столат те откара куде сакат. Може и на пазарат да те 
откара кига ти дойде време за паузу».

- Ма ти мене ли, Манчо, найде сабале да з.„
- Нейе бе Симо, само сакам да ти кажем: млодзина сте 

теквия що траже теквея работе! Еве я се разтури да тражим 
орача, ама никой нече. А имам и гьубре да изкаруйем, ама 
кико споменем на трактористите, а они вате: те приколицу 
немам, те съга требе дърва да докаруйем, те у садило ме, 
укьечавило ме и не знам кво...

- Па може и да йе тека! - рече Сима Дънгубата
"Тека йе, Симо, тека" - мислим си я. - "Млодзина траже 

работу, ама моле бога да не гьу найду!"
- Айде, чекай Симо, щом знайеш кикво чекаш, може и да 

налети! - реко му я и вати чаршиюту ега найдем некога 
трактористу що йе залетел, па може да се съгласи и да 
пооремо, и да изкарамо гьубрето!

Качили се те с джанка
та на връх Видлич и гледат 
полето. (От книгата 

"Сентенции без претенции"А.Т.
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