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рРЯФСТВо
[вестник на БЪЛГАРСКАТА народност в СР ЮГОСЛАВИЯ I

ИШЗНИШШЕЕВДЩДг. * ЦЕНА 2 динара
ПЪРВАТА КОЛОНКА и[п3и^ЕНТЪТ НА републиката прие делега

ция НА ЯВНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЕЛЕКТРОСТОП- 
АНСТВО" НА СЪРБИЯ

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТ
ВОТО НА СЪРБИЯНА ОЛТАРА НА 

РЕПУБЛИКАТА ПРИЕТ Е ЗАКОНОПРОЕКТ 
ЗА РЕПУБЛИКАНСКИЯ 

БЮДЖЕТ ПРЕЗ 2000 ГОДИНА
НОРМАЛНО 

СНАБДЯВАНЕ С ТОК 

ПРЕЗ ПРЕДСТОЯЩАТА 

ЗИМА

В унисон със Закона за 
държавните празници, гласу- 

в Съюзната скупщина пр
еди две години и половина, 
югославските граждани от
белягаха 29 ноември - Деня 
на Републиката. Въпреки не
доуменията дали става дума 
за 29 ноември 1943 или не, 
свързването на двата пра
знични дни със свободните 
от работа събота и неделя 
добре дойде на всички. Едни 
си отпочинаха, други привъ- 
ршваха кърската работа - да 
подготвят пръстта за пролет
ната сетба, а трети - които 
бяха и най-многобройни - ст
ягаха дърва за отопление 
през настъпващата зима.

За да няма недоумения 
обаче, нека да кажем, че та
зи година не отбелягахме да
тата на Второто заседание 
на АВНОЮ, а датата отпреди 
54 години, когато на 29 ноем
ври 1945 година беше пре
махната монархията и про
възгласена Републиката. По 
този начин Югославия се на-

ван • С Бюджета, който е заплануван в размер на 28 930 милиона динара 
ще се обезпечи финансирането на държавните функции, социал
ните програми и явните служби, законните задължения към фон
довете, както и насърчаване на промишлеността и селското 
стопанство • Участието на общественото потребление в национал
ния продукт е запазено на равнището от 49,5 процента

• Слободан Мнлошевич честити на колектива на ЕПС успешно 
завършеното обновление на слстроснсргнйнитс обекти, претър
пели

На заседанието си във вторник, председателствано от премиера 
Мирко Марянович, Правителството на Република Сърбия прие 
Законопроект за републиканския бюджет през 20000 година и го 
внесе в Народната скупщина на Република Сърбия за обсъждане и 
гласуване. Заплануваният обем на Бюджета е 28-930 милиона ди
нара, което е в съответствие с целите на икономическата политика, 
основите на политиката за общественото потребление и с прин
ципа за строги бюджетни ограничения. От Бюджета ще се обез
печи финансирането на държавните функции, социалните програ
ми и явните служби, законните задължения към фондовете, както 
и насърчаване на развитието на промишлеността и селското сто
панство.

повреди по време на агресията на Н АТО и прецени, че постиг
натите резултати имат огромно значение за нашите граждани и за 
съвку пното ни стопанско развитие

Президентът на Република- те усъвършенствания на елект- 
та Слободан Мнлошевич прие роразпределителната система, 
във вторник делегация на явно- Президентът Мнлошевич

Същевременно Правителството прие и общ баланс на обще
ствените приходи и явните разходи на Република Сърбия през 2000 
година, който е съставна част на консолидирания баланс на СР 
Югославия и е съгласуван с общото явно потребление на равнище 
на страната. Политиката за явното потребление през следващата 
година по същество ще бъде стабилизационна и насърчителна. 
Общите явни разходи са съгласувани с възможностите за финан
сиране от реални източници, при което участието на явното потре-

на равнището от 49,5
реди сред модерните държа
ви с демократическо устрой
ство. Със свободната воля на 
народите и гражданите в нея 
Югославия беше устроена 
като демократическа общно
ст, в която, вместо монархи
ята, властта взе народът.

През изтеклите десети
летия и особено през послед
ното на XX век, благодаре
ние на храбростта и самоо
твержеността на войската и 
целия народ не само че бяха 
отбранени държавните и на
ционални интереси,

път бяха потвърдени и

бление в националния продукт е запазено
процента.

На това заседание Правителството уточни и повече предло
жения за изменения и допълнения на отделни републикански да
нъчни закони, с които се осигурява реализацията на политиката за 
явно потребление през 2000 година.

Изхождайки от стратегическото значение на производството 
минерални торове за по-нататъшното развитие на селскосто- 

продукция, Правителството обсъди и прие и Прогр 
акгивизация на Холдинг компанията ”Зорка” в Шабац, АД Зорка 
- минерални торове”.

Президентът Милошевич в разговор с делегацията на ЕПС

честити на колектива на ЕПСто предприятие ЕПС (Електрос- 
топанство на Сърбия), водена ог успешно реализираната програ- 

директор Драган ма и оцени, че постигнатите ре-генералния
Костич и председателя на Улра- зултати имат огромно значение 

Слободан Томо- за нашите граждани и за общото
на

ама завителния съвет 
вич.

майската
стопанско развитие на страната.

В разговора участва и премие
рът на Сърбия Мирко Марянович.

Гостите запознаха президен
та Милошевич, че с пускането в 
действие на новия трансформа
тор в Ниш изцяло и успешно ' 

обновлението на 
по-

но за се-

а ПРЕМИЕРЪТ НА СЪРБИЯ ПО ТЪРЖЕСТВЕН НАЧИН ПУСНА ДВИЖЕНИЕТО 
ПО ОБНОВЕНИТЕ МОСТОВЕ НА АВТОМАГИСТРАЛАТА БЕЛГРАД - НИШ

ВЪЗСТАНОВЕНО Е ДВИЖЕНИЕТО ПО 
ДВАТА КОЛОВОЗА НА МАГИСТРАЛАТА, 

КОЯТО СВЪРЗВА СЕВЕРА С ЮГА НА 
ЕВРОПА

тен
афирмирани принципите на 
свободата, независимостта, 
равенството, правдата 
лидарността като най-висши 
стойности на Републиката.

По този начин сегашните 
поколения борци за свобода 
не изневериха на предците 

балканските и двете 
войни и показаха,

приключило
електроенергийните обекти, 
страдали по време на агресията 
на НАТО срещу нашата страна. 
Говорейки за постигнатите рез
ултати в ревитализацията на пр
оизводствените и електроразпр
еделителни обекти, гостит е пол

за об-

и со-

си от чертаха, че е програмата 
новление през тази година

няколко етапа, като
световни 
че няма сила, която може да 

се откажат от
са за

планувани
при това първият егап беше рс- *п т Марянович означи приключването
ализиран още по време на аг рс- 1 д „„й-вижнатп магистрала у пас като пусна движението 
сняга, когато работниците и сне- ||0 рск11 Яссиица, недалеч от Велика Плана, н
циалистите на "Електроизток „ от Велико Орните „ Труиалске шуме Пълиит.I норма™ .

:;г..--г:—1«’;% г; ггг:г™——-
гн ило успешно, е което Хп. на всяка дена предадоха своята родина

: гг-г.—»• :—«■ • "“■<=. ™ •'
нане е енергия през настъпваща- „„родния събор в Сурдулнц

на октомври Премир ът на Сърбия Мирко 
с запланува- м ' 01шм „„ тържествен нач- 
необходими- (1 ,|ет|П,ртьк на 2 декември

ги накара да 
правото си свободно и само
стоятелно да решават за сво
ята съдба.

Затова и свидните жер- 
схватката с

ва комплектната
но (ШмтошппЕ

втви, паднали 
неимоверно I 
добре въоръжен врагпрез
"югославката пролет 99 са
най-големият подарък, които 
един човек може да поднесе 
на Олтара на Републиката. 
Такива подаръци, чрез само
отвержен труд, Републиката 
очаква и в процеса на обно
влението. Първата фаза по
каза, че очакванията I

по-силния и по-

I н нравят различни 
каза премиерът на

й не са пусна движението по три обно-
(На 3-та стр.)

та зима, а до края 
следващата година 
но да приключат и

напразни.

В. Боговв



ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ПРИЕ НОВОНАЗНАЧЕНИТЕ ИЗВЪНРЕДНИ 
И ПЪЛНОМОЩНИ ПОСЛАНИЦИ НА НАШАТА СТРАНА В ЗИМБАБВЕ И КИПЪР

ТРАЕН ИНТЕРЕС НА НАШАТА СТРАНА Е 
И ЗАНАПРЕД ДА РАЗВИВА ПРИЯТЕЛСКИ 

ОТНОШЕНИЯ И ВСЕСТРАННО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО

НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ
В ИНТЕРВЮ ЗА СОФИЙСКИЯ В. "СЕГА"

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ОБ
ВИНИ ВЛАСТТА В 

КОРУПЦИЯСлободии Милошсвнч подчерта в разговори с Владимир Кръшляиип и Перо Яикопич, 
страна е обвързана със Зимбабве и Кипър с големите взаимни икономически интереси и съвместното 
настояване зи изграждане на равноправни отношения и мир в света

Президентът на Република
та Слободан Милошевич прие 
във вторник новоназначените 
извънредни и иъномощнн по
сланици на СР Югославия в Зим
бабве - Владимир Кръшлянин и 
в Кипър - Перо Янкович, които 
наскоро заминават на новите си 
длъжности.

В разговора с новите юго
славски дипломати президентът 
Милошевич подчерта, че наша
та страна е непоколебима в оп
ределението си и занапред да ра
звива приятелски отношения и 
всестранно сътрудничество със 
Зимбабве и Кипър, които се ха
рактеризират с богат опит и вза
имно разбирателство, както и с 
големите взаимни интереси и

чс нашата

• Бившият държавен глава твърди, че няма фирма, която да не е 
рскстирана от пратеник на Съюза на дсмоктратичните сили • 
” Когато липсва идеал, основата на една партия са корупцията, 
парите и функциите” • Неизвестност на политическите процеси: 
недоволството на гражданите е все по-очевидно

Бившият български държавен глава Желю Желев обвини уп
равляващата партия Съюз на демократичните сили (СДС), че е 

корупцията, която в дейността си се служи със сис-партия на 
тематично рекетиранс на фирми.

”СДС не може да спечели битката срещу корупцията, понеже 
самата тя е изградена на принципите на корупцията , а с начина, 
по който се финансира и запазва властта, това е чист рекетьорски 

работа”, заяви Желев в интервю за софийския вестник 
"Сега”. Той каза, чс в България почти няма фирма, която да не е 
рекетирана от емисар на СДС”, като добави, че това се прави 
"систематично”.

метод на

Прозидонтът Милошооич в разговор с новоназначонито 
извънредни и пъномощни посланици на СР Югославия в Зимбабве 

- Владимир Кръшлянин и в Кипър - Перо Янкович
Корупцията, парите и функциите са онова, към което се при- 

управляващата партия, каза Желев и добави, 
че "когато липсва идеал, тогава това става основата на една пар
тия”.

На приема присъства и съю- 
раждане на равноправни отно- зният министър на външните 
тения и мир в света. работи Живадии Йованович.

жат членовете насъвместното настояване за изг- Дър:

По-рано или по-късно, добави той, когато вълната на недовол
ството в българския народ се увеличи, най-вероятният лозунг то- 

ще бъде "Съюзът на демократичните сили е мафия”, подчертагава
д-р Желев, който до преди две години беше държавен глава и е един 
от основоположниците на СДС.ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ПРИЕ КУБИНСКИЯ ПОСЛАНИК В ЮГО

СЛАВИЯ Споредо неговата преценка съществуват много неизвестни пр
ед политическите процеси в България, понеже не е ясно къде може 
да избухне народното недоволство. Въпреки честите потуп 
по рамото от страна на държавници и политици от Запада, "всеки 
от нас вече от осбствения си джоб знае, че сегашното ни положение 
никак не е розово", заяви Желю Желев, който сега е почетен 
председател на Либерално-демократическия съюз.

Бившият държавен глава отказа да коментира резултатите от 
работата на сегашния президент Петър Стоянов, но не пропусна да 
каже, че на партийните избори в рамките на СДС за кандидат-през
идент преди две години и половина "имаше страшни фалшифи- 
кати”.

ЛИЧНО ПОСЛАНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА 
КАСТРО ДО ПРЕЗИДЕНТА МИЛОШЕВИЧ

вания

Президентът на Републиката Слободан Ми- ство между СР Югославия и Куба.
Президентът Милошевич от своя страна от-лошевич прие миналия петък лично послание от 

кубинския президент Фндел Кастро, което му прави най-сърдечни поздравлениядо кубинския 
връчи посланикът на Куба в Югославия Омар президент и подчерта значението на съвместното 
Меднна Куннтеро.

Посланието се касае за по-нататъшното раз-
определение на двете държави за по-нататъшно 
укрепване на приятелските връзки и сътруд
ничеството.витие на приятелските отношения и сътрудниче- Тогава Стоянов беше избран за кандидат на СДС за президент

ските избори в България.
I Лидия е страна на второто хилядолетие. В отлечетал текста на Дончева с огромни съ- 
Шподкрепа на тази констатация говорят кращения, като изхвърлил главното, че той е 
резултатите от допитванията на английската предназначен за сръбската опозиция, която 
ТВ мрежа БиБиСи. След провъзгласяването не се срамува от доларите, “на които все още 
на Махатма Ганди - човека, който донесе не- е свежа кръвта на загиналите от американ- 
зависимост на Индия, за мъж на хилядо- ските бомби сръбски деца“. Заради този те-
летието, за жена на отминаващото ,гл/ 11ХЛ.1 ч кст Благовеста Дончева, известна 
хилядолетие е провъзгласе- преводачка и интелектуалка,
на някогашният индийски ЪЬйК Н |5Н}|Й била арестувана в навечерие 
премиер Индира Ганди. Ма- I на посещението на Клинтън в
йка Тереза, която води потеклото си 1 '4 София и настанена в една болница за
от нашите Балкани, зае едвам трето място на психично болни, Гулаг в недрата на страна,

която толкова бързо падна в прегръдките на 
Г^дна друга жена -Хилари Клинтън, съпру- "демократическия" Запад.
^гата на отминаващия президент на САЩ, \т събота вечерта водач на партията на 
ще влезе в историята като жена, заради чи- ч>френския президент Жак Ширак Съби- 
ито прищевки е водена най-мръсната война ране за Републиката (ПРП), която се смята за 
през този век. Биографката на първата дама "най-мъжка" партия в страната, понеже вси- 
в Америка, известната писателка Гейл Шии чки най-важни функции предварително са за- 
твърди в едно интервю за ТВ-мрежата Ен пазени за мъжете, стана една мадама - Ми- 
БиСи, че от секскандала на сексефониста шел Алио-Мари. Макар че мнозина й предри- 
Бил през юли 1988 година до март тази година чат неуспех, само заради това, че не е мъж, 
г-жа Хилари не проговорила нито една дума "Мадам Шанел“

"Политика"

ОТ 5 ДО 7 МАЙ 2000 ГОДИНА В СОФИЯ

КОНГРЕС НА БСП
Висшият съвет на опозиционната парламентарна Българ- 

! ска социалистическа партия реши 44-ят конгрес на БСП да се 
състои от 5 до 7 май 2000 година в София.

: Към средата на януари ръководството на партията ще
утвърди дневния ред на конгреса, на който ще присъстват 
около 800 делегата. Те ще определят задачите на българските 
социалисти в периода до редовните парламентарни избори в 
началото на 2001 година.

Работна група, оглавена от лидера на БСП Георги Пъ
рванов, ще изготви проектопрограма на социалистите за пре
вземане на властта в страната от десницата на предстоящите 
парламентарни избори.

На заседанието на Висшия съвет е изтъкнато, че "социал
истите ще настояват за широка изборна коалиция на левите 
центристките, лявоцентристките и либералните партии и ор
ганизации".

тази листа.

1

както популярно я наричат 
със съпруга си. Едвам към края на март тази мнозина, не посвещава никакво внимание на 
година Хилари звъннала по телефона на Бил това. Тя си има повишено самочувствие не 
Клинтън и му казала:"Кога най-сетне ще ре- само заради това, че победи съперника си, 

да ги бомбардираш?" На другия ден, коза на президента Ширак Жан Пол Делвоа 
твърди Геил Шии самолетите излетяха и Юго- с убедително мнозинство (62,7%), но заради 
олавия беше нападната. А всички ние със това, че тя може да се похвали с онова, с 

невежие обвинявахме една друга което не могат почти десет "мъжаги" - дори 
мадама - г-жа Олбраит! шест факултетски дипломи и, разбира се

нския си чар.

ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ДВЕ ГОДИНИ
шиш СОФИЯ - СЕДАЛИЩЕ НА 

БАЛКАНСКАТА 
ФЕДЕРАЦИЯ НА РОМИТЕ

своето си

же-
| ези дни стана известна и една българка -

да . Както узнава журналистът на в. "Поли- юга", 
тика" Радислав Чук, американският вестник

Българската столица ще бъде седалище на Балканската федер
ация на ромите през следващите две години, беше решено на току- 
що приключилата инициативна среща на ромите, състояла се в 
известния български зимен курорт Боровец. В работата на тази 
среща участваха делегации на ромите от България, СР Югославия, 
Румуния, Македония, Босна и Херцеговина, Хърватско и Слове
ния.В. Богоев
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ВЪЗСТАНОВЕНО Е 

ДВИЖЕНИЕТО ПО ДВАТА 

КОЛОВОЗА НА МАГИС
ТРАЛАТА, КОЯТО СВЪРЗВА 

СЕВЕРА С ЮГА НА ЕВРОПА

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ПРИЕ ДЕЛЕГА
ЦИЯ НА РАДИО БЕЛГРАД ПО ПОВОД 57-ГОДИ- 
ШНИНАТА НА НАЙ-СТАРАТА ЕЛЕКТРОННА МЕД
ИЯ НА БАЛКАНИТЕ

ОБЕКТИВНО 

ИНФОРМИРАНЕ НА 

ГРАЖДАНИТЕ
Поздравявайки ги по случай юбилея, президентът Милошевич 

изрази увереността си, че Радио Белград, както и цялата система на 
РТС ще продължи успешно да осъществява ролята си на медия, 
която е била винаги със своята родина и своя народ и която дава 
творчески принос за тяхното развитие.

В разговора беше подчертано, че до наши дни Радио Белград се 
е развивало като сигурен и обективен източник на информации и 
разнообразни културни, образователни, научни, спортни и музи
кални съдържания и че то е зародишът и на Радио Телевизия 
Сърбия, като най-голямата и най-влиятелна медия у нас. През ця
лото си съществуване Радио Белград успешно се е противопо
ставяло на натиска, на който е подлагана нашата страна през по
следното десетилетие на този век, при което особена роля има 
Първа програма на Радио Белград.

излъга жестоко, понеже беше 
нитния бент на нашата

(От 1-ва срт.)

- построени отново бе- х,
изцяло разрушени по време на бом- м‘шистеРството на вътрешните работи и на 

оардировките - на левия коловоз на автопътя Е-75 ЦеЛ11я наР°Д- Сега, п мирните условия, врагът оча- 
от Ьелград до Ниш, като същевременно означи КВаШе’ Че С години няма «а можем Да се въз- 
приклточването на санацията и пълното оспособ- станошш заРад" големите разрушения и щетите, 
яване за движение на най-важната пътнотранс- които претърпяхме. И пак се излъга. Обновление 
портна артетня в страната, която свързва Сърбия НВ стРаната- бъР3° и ефикасно, при пълно бази- 
с останалите балкански страни и с Европа ране върху собствените сили, това е

Става дума за моста на река Ясеница, недалеч воР’ еДнакво убедителен, както и този по време на 
от Велика Плана, и надлезите над международ- войната- Вс1™ко, което обновихме 
ната жп линия Белград-Нищ, недалеч от Велико 
Орашйе и в Трупалске шуме, близо до град Н|

След това премиерът Мирко Марянович 
сети Сурдилица, където откри обновената

изправен пред гра- 
армия, личния състав навени, или по-точно казано, 

тонни моста,

нашият отго-

и построихме,
направихме според най-високите световни стан
дарти.

чп. Освен страхотното разрушение на цивилни 
обекти, училища, избиването на цивили, особено 

ернизирана специализирана болница за гърдно- НЯ ДСЦа’ КОето събРано заеДн0 говори за фаши- 
болни, която беше тежко ощетена по време на ™идността на агресора, против нас беше употре- 
бомбарднровките и говори пред няколко хиляди °Ще СДН° °РЪЖ,Ю ‘ ЛЪЖата' Това °РЪЖИе от
граждани на Сурдулица и южната част на Сърбия злостоРшгческите медийни фабрики беше изпол-

^ С звано и тогава> когато агресорът се опитваше да 
укрие престъпленията си срещу нашия народ и 
държава, и тогава, когато криеше собствените си 
военни загуби. Същото това оръжие - лъжите и 
измамите, той се опитва да употребява и днес, 
криейки успехите на нашето обновление и про
вала на техните планове да спрат процеса на об
новлението и развитието на нашата страна, нас
тоявайки да дестабилизират целия регион: да на
ложат логиката на силата и на войната в между
народните отношения, противно на принципите 
за равноправие между народите и държавите.

Днес пуснахме движението и по втория коло
воз на автомагистралата през Ясеница и надлез
ите недалеч от Орашйе и Трупалске шуме. По 
такъв начин, в унисон с плановете и определените

по-
и мод-

ПРЕЗ 2000 ГОДИНА В ДИМИТРОВГРАД

СРЕЩИ НА УЧИЛИЩАТА
Традиционните срещи на ос- от просветното министерство.” 

новните училища на народа и на- В училището настояват да 
ционалните малцинства на Съ- осъществят контакт с министър 
рбия през 2000 г. ще се проведат Тодорович, за да го поканят на 
в Димитровград. Така са решили посещение в Димитровград. Сп- 
представители на основните уч- оред очакванията им това тря- 
илища на среща, проведена не- бва да стане до Нова година. А 

що се отнася до самата библи- 
В последната година от хи- отека, тя все още се помества в 

лядолетието, което си отива, ди- мазето. Предприемат се мерки 
митровградското основно учи- за създаването на възможно по- 
лтце, като родоначалник и ос- добри условия за работа. Тези 
новател на тези срещи (първо- дни се ремонтира помещението, 
начално като "Майски срещи”) а новоназначеният библиотекар 
още веднъж ще има възможност (предишният се пенсионира) 
да покаже на дело своите орга- класифицира книгите. Заплану- 
низаторски способности и госто- вано е библиотеката да бъде пр- 
приемство. Срещите също така еместена в една учебна стая на 
ще увеличат юбилея на учили- първия етаж, която е доста про- 
щето - 130 години от съществу- странна, така че има възможно

ст да се направи и читалня. Тъй 
А по повод този юбилей ди- като не става дума за по-големи 

ректорът на училището Дими- технически и финансови средст- 
гър Гюров не без тъга казва: ва, желанието на директора и 
"Голямо беше желанието ни в училището най-вероятно ще се

ТРОИТЕЛИ И РАЗРУШИТЕЛИ

Из пътя от Владнчин хан до Сурдулица пре
миерът Марянович сърдечно беше поздравен от 
хилядници граждани на този край. След като при
съства на откриването на гарнизонната амбула
тория, придружаван от членове на Правителст
вото, ЮВ, МВР в Сърбия, премиерът пристигна в 
двора на специализираната билница за гърдно- 
болни в Сурдулица, в която по време на бомбарди
ровките пострадаха 22 невинни жертви и чието 
обновление беше означено също от премиера 
Марянович на 22 юни тази година.

Като знак на благодарност пред новопостро
ения болничен обект е повдигната възспомена-

"Откакто

отдавна в Уздин.

срокове, приключи комплектната санация и пъ
лното оспособяване на автопътя Белград-Ниш,телна плоча, на която пише:

съществува светът и от векове хората се разделят нашата най-важна пътна артерия, която свързва 
шители. Само строителите Сърб останалите балкански страни и с Ев-на строители и разру

се помнят завинаги”. При това е отбелязано, че рОПа. С това се реализират крупните задачи на 
болницата е обновена и модернизирана с ВТОрия етап на обновлението на нашата страна, 
помощта на донациите на "Прогрес” и ’ Газпром’ Нашите граждани знаят добре, че нито по-

обектите е открил председателят на добър живот, нито стопански прогрес, нито раз
витие могат да се осъществят без свобода та. Това

ия с

ването му.

и че
Правителството на Сърбия Мирко Марянович.

никой не може да купи и никой нс може да 
отнеме. Точно заради това и процесът на обно
влението се провежда успешно, въпреки ограни- 

Обръщайки се към гражданите на Сурдулица, ченията и трудностите, пред които смс изправени, 
строителите и гостите, председателят на републи- обновлението с най-висшата патриотична зада- 
канското правителство между другото подчерта: ча; обновлението с основа за развитие и по-добър 

- Изхождайки от военната си сила, по време на живот за хората на тези простори, каза между 
войната агресорът очакваше, че ще ни срази след ДруГО го премиерът Марянович 

нападение с бомби и ракети. Но той се нарОДСН събор в Сурдулица.

ни

БЕЗ СВОБОДА НЯМА НАПРЕДЪК годината на юбилея да подо- осъществи.
В рамките на подготовкитебрим значително условията за 

работа. Направихме планове, за ознаменуване на юбилея уси
лено се готви материал за Мо-проекти... но агресията срещу 

нашата страна осуети реалн- нография на училището.
Що се отнася до неотдавна-зацията им. Все пак се надяваме,

помощта на Общинската шната стачка, която започна на 
да 9 ноември, тя е прекратена по

на големия че с
скупщина ще успеем 
разрешим поне проблема с решение на учителския колек

тив на 23 същия месец, след като

първото

читалището. Очакваме помощ и
, "'Ч на заетите са изплатени топла

СЕСИЯ НА ОС В БОСИЛЕГРАД

становище отборницитс, като подчертаха,

закуска и регрес за годишна по
чивка. Понеже наближава краят 
на първото полугодие от учеб
ната година, провеждат се засе
дания на учителския съвет, ко
ито са във функция на успеш
ното приключване на полугоди-ински пазари, застанаха на

че това трябва да стане до края на годината.
Шо сс клепе за домашните животни и здравната им защита, трябва ето.

,п се отбележи че на сесията бяха отправени редица забележки по адрес Студените зимни дни тук ве
на Тбезксйствансто на Ветеринарната станция в Босилеград и лично на че Сн факт, но за работата на 
директора й Емил Пейчев. "Директорът на станцията посвещава по- училището няма проблем, поне- 
1-олямо внимание на собствените си магазини и товарната сн кола, жс м„зут за отопление е набавен 
огколкото на работата ма станцията”, подчерта Кронс Николов, а шш е за цялата година. На- 
Атанас Василев заяви, че "когато селяните от Горна Лисина се нуждаят ба|)енн са „ достатъчни количе- 
от спешна помощ, г-н Пейчев е някъде на път шш не с, на ра о . а дърва за подведомствените

ЛЯ СС квкТО училища в Емиловци Лукавица,
коистат и раха^отборни цитс, Ветеринарната станция трябва да изготви Трънски Одоровци, Кусп врана, 
1,рограмаРдо края на годината, а след това и да я реализира. Желюша и Градини;.

Райчо Йорданов, началник общо управление в ОС, п 
осведоми отборни,,итс със съдържанието и разпоредбите на приетия 
неотдавна Закон за местното самоуправление.

Р=пу6..к»«ски1.

от различните снеКУланти' а в** ха отборнИците на Общинската 
вливат повече средства, к с0 „ сря;(а сесия. Само по тоя
скупщина в Босилеград на НОЛСГалните търговци и само така,
начин ще се защитят гражда _ Назърица, Доганица и други
както беше подчертано, на хор. ■ • ■ ’ олио .,а 20 иди 30
села н об,„ината спекуланти и»» д^ про„п^ ^ Засега сдни 
динара, а цигари и дру, и Ната, не съществуват в Босилс-
ииснекмии.клквато е например 1 ' атот Сурдулица, Владичин хан
град, а от време на време инспс Р Сотир Сотиров налага сс

» -—- в къси черти А.Т.
тези инспекции 
постоянно да действат тук. беше посочено, почти

' ; ■ ■ : •наНа територията В. Б. : ..

10 ДЕКЕМВРИ 1999 г.шшп



ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СПС В 
ДИМИТРОВГРАДГЛАВНИЯТ ОТБОР НА СПС, ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЛО- 

БОДАН МИЛОШЕВИЧ, РЕШИ ЧЕТВЪРТИЯТ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА СОЦАЛI- 
ИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА СЪРБИЯ ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 17 ФЕВРУАРИ 2000 
ГОДИНА

ДА СЕ ЗАПАЗИ 
АКЦИОННОТО ЕДИНСТВООБНОВЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА Е 

ТРИУМФ НАД СИЛАТА, НАД АГРЕСИЯТА, 
НАД МАЛОДУШИЕТО И 

ПРЕДАТЕЛСТВОТО

В крля ня миналятл седмица в Димитровград се проведе заседание 
Общинския отбор на СПС в Димитровград, на което присъстваха 

на Главния отбор на тази партия Сръджан Николич, Бо
жидар Петрович и Мирослав Джорджсвич, както и председателят на 
Окръжния отбор на СПС ча Пиротски окръг Мирко Станкоаич.

Говорейки на заседанието, председателят на димитровградските со
циалисти м-р Драган Колев посочи най-значителните задачи на пар- 

Координагорът на СПС за Пиротски 
за най-важните точки, залегнали в

нп
членовете

тиита в предстоящия период, 
окръг Сръджан Николич припомни 
доклада на генералния секретар на СПС Горица Гасвич, изнесен т 
неотдавнашното заседание иа Главния отбор. В своето изложение Ник
олич наблегна на бъдещата политическа стратегия на СПС, както и на 
бъдещите предизборни дейности. Той изтъкна, чсСПС-грябва да държи 
сметка за младите и да се старае иай-способнитс от тях да ее избират на 
значими постове.

• Нашият народ н нашата страна през последните четири години минах» през трудно, исторически
може би най-трудно време • Единство на......ода и ............щатното • Отб|............ стойностите, в ьрху
конто през вековете ее основавали Сърбин «Изборите в местните нрпиш ищци на СПС до й януари, 
в общинските организации до 5 февруари, а в градските и покрийнипски организации до 10 февруари 
2000 година.

петимата и патриотизмът, понеже пропагандата 
на лъжата не емее да бъде по-уеиешна от пропа
гандата на истината и обичта към своя народ и 

През всички тези години беше

На заседанието си от 25 ноември тази година, 
председателствано от председателя Слободии 
Милошевич, Главният отбор на Соцналистиче- 

ндртии на Сърбия реши Четвъртият редо-

зя запазването на акциоиното сд- 
запази

Мирослав Джорджсвич апелира 
инство на партията, която и в 
статута на най-значителна политическа силя у нас.

На заседанието са разгледани и приети изборните документи, които 
бяха приети от Главния отбор ня партията в края на миналия месец. 
Обсъдени ся и приети и изборните документи на ОО на СПС в Дими- 
тропград. Единодушно с прието предложението Слободии Мнлошевнч

СПС на предстоящия IV конгрес

предстоящия период трябва да
свое то отечество, 
ясно, че целта на натиска и на агресията срещу

ската
пен конгрес на СПС да се проведе на 17 февруари 
2(Х)0 година в Белград. нашата страна не беше нънрпсът коя

партия ще бъде на власт, а ще бъдели нашата
политиче-

През последните четири години нашата стра
на и нашият народ преживяха тежки времена, мо
же би исторически най-тежко време. Социалисти
ческата партия на Сърбия като най-отговорна по
литическа сила в нашата страна, заедно е други те 
патриотични сили и всички граждани, честно, сп
лотено, категорично и достойно ее бори и се из
бори за отбрана на свободата и независимостта на 
отечеството. Ние отбранихме стойностите, на ко
ито през вековете са се основавали Сьрбия и на
шият народ, всичко онова, за което на всички до
сегашни избори гражданите ни гласуваха дове-

ска
страна поробена или ще бъде свободна като ряд
ко коя с трана и тази част на снета, на която госпо да бъде предложен за председател 

ня СПС.
!! ■1

дарите на новия световен ред не успяха да нало
жат своите ин тереси и своя марионетка власт.

Главният о тбор избра Отбор за подго товка на 
Четвъртия редовен конгрес на Социалис тическа
та партия на Сърбия, за председа тел на който е 
назначена генералният секретар на СПС Горица 
Гасвич. На заседанието бяха избрани и предсе
датели на комисии те за подготовка на Конгреса.

Председател на Комисията за подготовка на 
документите с генералният секретар Горица Гае- 
вич, а членове на Комисията по тематичните об
ласти са: за организационно-партийни въпроси - 
Урош Шувакович, за стопанска система, развитие 
и реформи - Мирко Марянович, за наука и обра
зование - Бранислан Ивкович, за кул тура - Желко 
Снмич, за политическа система - Горан Перчевич,

Б. Димитров

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

СОЦИАЛИСТИТЕ 

ЗАПОЧНАХА ИЗБОРНАТА 
СИ АКТИВНОСТрие.

Ние отбранихме нашата страна с единството 
на народа и ръководството, начело с президента 
Слободан Мнлошевнч, с героизма на войската, 
полицията и целия ни народ, който за сетен път 
показа, че знае да отбранява свободата, независи
мостта и достойнството и колко уважава свобо
долюбивите стойности на своите нредци, на които 
се възпитавахме и на които утре ще учим и бъ
дещите поколения.

Резултатите в обновлението на страната пред
ставляват продължение на отбраната от агресия
та. Обновлението е триумф над силата, над аг
ресията. над малодушието и предателството. Об
новлението на страната е част от всеобщото въз
раждане чрез реформите и развитието, чиято цел 
е по-добър живот за всички граждани и проспе
ритет на страната като цяло. Това са темите и 
приоритетите, които ще афирмира редовният Че
твърти конгрес на СПС.

В агресияра срещу нашата страна беше упо
требено най-могъщото и най-съвременно оръж
ие за унищожаване на хора и средства. Най-сил
ното оръжие, което беше упортребено обаче бе
ше лъжата за нашия народ и нашата държава, 
която безогледно и безцеремонно беше лансира
на посредством най-могъщата медийна система

С проведеното на 6 декември берат нови ръководства, ше анал
изират досегашната си дейност и 
ше утвърдят програми за работа 
през следващия период. Същевре- 
менно ше изберат и свои делегати 

ската организация на Социално- за общинската изборна конфер- 
тическата партия на Сърбия.

т.г. заседание на Общинския от
бор на СПС в Босилеград запо
чна изборната дейност в Общин-

за социални и политически въпроси на разселе
ните лица и бежанците - Томислап Миленкович, 
за информиране и пропаганда Ивица Дачнч, за 
младежта през обновлението и развитието - Але- 
ксандар Растович, за селско стопанство и разви
тие на аграра - Йован Бабович,за здравеопазване 
и и социална политика - Момчило Бабич, и за 
екология - Горан Триван.

Делегатите за Четвъртия редовен конгрес ще 
се избират според ключа: един делегат на 300 чле
на, а изборите в организациите на Социалисти
ческата партия на Сърбия ще се проведат както 
следва: в местните организации - до 5 януари след
ващата година, в общинските организации до 5 
февруари 2000 година, и в градските и покрайнин- 
ски организации на СПС до 10 февруари 2000 го
дина.

енция. която от своите редове ще 
Съгласно утвърдените от Глав- избере членове на Общинския от- 
ния отбор на СПС изборни срок- бор, както и членове на Изпълни- 
ове и документи, членовете на телния отбор на ОО. На тези засе- 
ОО на СПС в Босилеград приеха дания ще бъде обсъдена и досе- 

избо- гашната дейност на партийните 
органи от общинско до републи-

решение за провеждане на
ри в местните организации, ре
шение за начина, по които ще се
избират делегати за Общинск- бяха определени активисТи, конто 
ата изборна конференция, пра- ще ПОдПомагат изборната дейност 
вилник н напътствия за провеж-

канско равнище.
На заседанието на ОО на СПС

на местните организации.
Членовете на ОО на СПС и надане на изборите и срокове за 

изборната дейност.
Според приетите срокове, из- ганизации, които присъстваха на 

борите в местните организации заседанието, бяха запознати със 
трябва да приключат до 5 януари Закона за локалното самоуправле- 
идната година, а на общинско ниво ние, който бе гласуван неотдавна в

Скупщината на Република Сър-

ръководствата на местните ор-

На заседанието на Главния отбор на СПС бяха 
приети и документите и правилниците от значе
ние за предконгресната дейност на Социалисти
ческата партия на Сърбия.

- до 5 февруари.
На изборните си заседания ме- бия. 

стните организации на СПС ще из ля. Я.на планетата и посредством вътрешната медийна 
пета колона. Нашият отговор на тази лъжа бяха

В КЛУБА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БОСИЛЕГРАД
ТРИБУНА НА СЪВЕТА НА МЛАДИТЕ СОЦИАЛИСТИ В ПИРОТСКИ ОКРЪГ

ОЗНАМЕНУВАН ДЕНЯТ НА 
РЕПУБЛИКАТА

МЛАДИТЕ СА ОПОРА НА СПС
Младите и XXI век” бе названието на трибу

ната, която през тази седмица бе организирана в 
Пирот от Съвета на младите социалисти в Пирот
ски окръг. На трибуната говори председателят на 
Съвета на младите социалисти на Сърбия м-р 
Алсксандар Растович. Присъстваха 
тивисти на

В специално изявление за нашия вестник Рас
тович изрази увереност, чс съвместната държава на 
Сърбия и Черна гора има бъдеще, въпреки сепара- 
тиските тендинции на настоящото черногорско 
ръководство и силния натиск, който се върши срещу 
Сърбия от страна на САЩ и нейните политически 
протежета. Бъдещето на Косово и Мстохия, според 
Растович, е в Сърбия и Югославия и никъде другаде. 
Председателят на младите социалисти на Сърбия е 
уверен, чс СПС и по-нататък ще остане най- 
значителната политическа сила у нас, а младите 
членове на тази партия, които са дали голям принос 
в защитата на страната и които сега дават голям 
принос в нейното обновление, ще представляват 
нейна опора и в бъдеще.

Сътрудничеството между младите социалисти на 
Сърбия и младите социалисти на България Растович 
окачестви като успешно и плодотворно. Той 
признателност към младите български социалисти 
за принципното им политическо държание по време 
на натовската агрсия срещу СР Югославия.

По инициатива на Общинската 
организация на СУБНОР и на пен
сионерите от Босилеград и Райчи- 
ловци, тазгодишният Ден на 
Републиката - 29 ноември, беше 
ознаменуван в Клуба на пенсион
ерите в Босилеград. Слово за тази 
знаменателна дата от историята ни 
изнесе председателят на общинс
ката организация на пенсионерите 
Стоичко Ангелов. След като при
помни за главните събития през 
Народоосвободителната борба, 
както и за следвоенното развитие 
на страната и общината, той каза, 
че и агресията на НАТО алианса 
срещу нашата страна не можа да 
ни поколебае в отбраната й.

На скромното тържество при
състваха и някои бивши председа
тели на Общинската скупщина и 
секретари на общинската органи

зация на СЮК. Те припомниха за 
времето, когато са били на отго
ворни постове, за положените уси
лия в развитието на общината, 
както и за трудностите, които са 
повлияли да се забави развитието

млади ак- 
кактоСПС от Пирот и Димитровград, 

и делегация на Българската социалистическа 
партия (БСП). В състава на тази делегация бяха 
Димитър Георгиев, председател на Съвета на

й.
На тържеството беше изтък

нато, че е нужно общината да се 
развива по-ускорено. За целта бе 
предложено да се сформират гру
пи от хора, които могат да дадат 
свои мнения и предложения как тя 
да се избави от кръга на иконо
мически най-изостаналите общи
ни в републиката. Налага се, беше 
подчертано, да се развива и кул
турно-забавният живот в общи
ната, преди всичко в града и сел
ските центрове.

младите социалисти към БСП, Борис Цветков, 
председател на Съвета, Антон Димов! 

секретар, и Стамен Стаменов, изъкнат активист 
на тази организация.

В изложението си на трибуната Растович 
между другото каза, че бъдещето на Балканите е

заместник

изказав ръцете на народите, които живеят на полуос
трова. Той апелира за ненамеса на външните фак
тори във вътрешните проблеми на балканските 
страни, както и тяхното политическо и всяко 
друго сътрудничество. Б. Димитров С. Евтимов
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РАДИКАЛСКО СЪБРАНИЕ В БОСИЛЕГРАД
ЪРГОВСКИЯТПРЕДСТАВИТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ В СРЮ ПОСЕТИ КИЦ "ЦАРИБРОД"

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 
МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ЮГОСЛАВИЯ В 
ОБЛАСТТА НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН 

БИЗНЕС

ШЕШЕЛ ПРЕДЛОЖЕН ЗА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СРС

’КеМВпРИ 1 Г ° помеи^енията на КИЦ на малкия и среден бизнес, беше изтъкнато, че

авел атеев. ой говори за възмож- тър за насърчаване на износа и Агенцията за 
т ите за сътрудничество между фирми от мал- малък и среден бизнес. "Свобода” например, 

среден изнес от България и Югославия. по думите на директота й Тодор Георгиев, ви- 
овореики за икономическите отношения ме- жда три посоки за сътрудничество: работа на 

жду ългария и Югославия, Матеев изтъкна, че ешлеме, внасяне на суровини от България на 
гославия дълги години е била на второ или сравнително изгодни цени и продажба на го- 

трето място като търговски партньор на Бълга- тови текстилни изделия от България в магаз- 
рия заедно с Гърция. ”Но през последно време ините на "Свобода”. .
Югославия се отдръпна от икономическите връ- Що се отнася до общините Димитровград, 
зки с България. Бизнесмените пък направиха об- Босилеград, Пирот..., "трябва да настояваме с 
ратно, изтъкна Матеев. Според него "търгове- икономически средства да съживим икономи- 
цът по принцип не трябва да чака, а да има идеи и ката, без да се делим на етноси и пр. ", беше 
да се старае да ги осъществи... Въпреки всичко, изтъкнато по време на разговорите. От около 
повече време трябва да посветим на практиче- 60 поканени, на срещата се отзоваха само де- 
ската част, защото политиката винаги прави пре- сетина, от тях само 2—3 директора и един 
чки."

’ С досегашната
изяви като пол„т„ческиАд1еи ГзНаЧеЛ° Партията «'Р Пкшел се 
и държавни инт™есГкакто ЩИТНИК “ СрЪбсКИте “анални 
се казва

и на

„ -дбускГРГи°в
менил политическото всеквдневие^с^ГнатГи е" лриедек^вед

лължиТОнаНа”°ГРОМеН 6Р°Й Х°Ра”' ПРеДложението за Николич се 
дължи на неговия огромен авторитет всред сръбския' народ и
националните малцинства поради защитата на жизнените интерес!; 
на нашия народ и държавата ни”. Н

кия и

В. Б.

СЪОБЩЕНИЕ
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ 

ОТБОР НА СРЪБСКАТА 
РАДИКАЛНА ПАРТИЯ

бизнесмен.
Що се отнася до сътрудничеството в областта А.Т.

КОМУНАЛНАТА ДЕЙНОСТ В ДИМИТРОВГРАДСКОИзпълнителният отбор на на отделни национални малцин- 
Сръбската радикална партия ства. На една и съща задача се 
най-остро осъжда оповестената намериха сръбските предатели, 
платформа за ревизия на отно- които действат против интерес- 
шенията между Сърбия и Вой- ите на Сърбия и онези, които уж 
водина, с която някои маргина- се застъпват за интересите на

ПРОДЪЛЖАВА УСПЕШНОТО 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАНОВЕТЕлни политици настояват да пре- своето национално малцинство, 
дизвикат вътрешни стълкнове- а желанието им е тази безраз- 
ния в Сърбия и в координация с борна коалиция да предизвика 
чуждестранни политически фа- изкуствени междунационални 
ктири да установят своя мари- напрежения и стълкновения

И тази година заплануваното 
в комуналната дейност в Димит
ровградска община е реализира
но почти стопроцентово.

По думите на Крум Велич
ков, началник по стопанство и

ходими 72 хиляди динара.
В кватрал "Сателит", неда

леч от детската градина,е нап
равена една безименна улица, 
която свързва всички улици от 
улица ”8 март” до базата на 
"Сточар", с дължина около 350 
метра. За нея са били необхо
дими 465 хиляди динара.

В района "Селище” се зав
ършва канализация с дължина 
около 160 метра на стойност 200 
хиляди динара.

Значителни средства от об-

За активирането на тслсвн- 
зпошш ретлаислатор, който по
страда по време па патовскитс 
бомбардировка, са изразходва- 
пи 558 хиляди динара. Една част

онетна власт. там, където те реално не съще-
Изпълнителният отбор на ствуват. Сръбските радикали са 

Сръбската радикална партия убедени, че тоя опит няма да 
предупреждава общественост- мине във Войводина, която е 
та, че при липса на каквито и да плодородна за всяко семе, освен 
е аргументи против нашата ст- за семето на раздора и омразата, 
рана, САЩ и НАТО, узнавайки,

пропаднал опитът с петок- Сръбската радикална партия вя- 
олонната опозиция, настояват рва, че на предстоящите местни 

употребят своя последен избори всички национални мал- 
"джокер”: т. нар. проблем с мал- цинства и етнически групи в Съ

рбия ще изберат онези предста
вители, които поставят на пре
ден план общия интерес на вси
чки наши граждани. За целта

от средставота зи техниката на 
стойиост 94 хнлядн динара - е*финанси при Общинската скуп

щина, между по-голсмиге (по- обезпечена от РТС, а остана
лата част от Общинската скуп
щина. В тази сума са пключенп 
и парите за поставянето на поп 
стълб, както и за разширявано
то и поправката на пътя до ре-

дъпги) улици в града неуредени 
са останали още улица "Сутйе- 
ска" отИзпълнителният отбор на трафопоста надолу и 
"Нешково”. Последната е билаче е
запланувана да се завърши тази 
година, но поради късно уреде
ните имуществени отношения, 
ремонтирането на улицата запо
чна сравнително късно. Въпре
ки това доста работи са завър
шени, най-важна от които е из
граждането на подпорна стена 
от долната страна на улицата, с

нетитора.
да

щинската каса са използвани и 
четирите улици, които се откло- за селските пътища. Със 72 200 
няват вляво от улица "Петърла- 
шки път". Тези от дясната ст-

цинствените права. С това свое
динара е завършен участъкът 
между Зарини воденици и Горна 

рана са завършени. Последна от ^евля за 420 хиляди динара е 
тях - ул. "9 май", е завършена 
тези дни, като са изразходвани 
около 350 хиляди динара.

атакуване те откриват, че жела
нието им е да нарушат хармо
ничните междунационални от- 
ношения във Войводина, в ко- сръбските радикали ще предста- 

в съжителство живеят 26 на- вят на всички граждани про
грамата си за местното самоу- 

им обяснят ка-

направена санацияща пътя от 
Белеш до Барйе, а поправката 
на пътя от Погановски манастир 

Две малки улички в района до ссло Поганово с струвала 268 
хиляди динара. Пътят е насипан

яго
която се регулира нивото на са- 

сс сложи
ции и национални малцинства.
По тоя начин тези лъжезащит- лравление, като

ква полза на практика ще имат 
те. Тъкмо поради това сръбск-

улица. Преди дамата на Строшена чешма също са за- 
асфалгова настилка, трябва да оършени тези дни. Това са ули- 
се подменят водопроводната и чкитс -Врсло р’ и ”Врело 11", 
канализационна мрежа. Това които 0|. улица "Кирил ц Мето- 
най-вероятно ще стане през сле- дц.,. водят към котларницата на
Дващата година. За проведените гимназИ)|та „ „релото (от тук и пътища и прочие са из-
доссга работи са изразходвани назпанисТо им). За тях са изхар- азХОдаани към 2 780 000 динара. 
200 хиляди динара. Що се отнася ,|сни 107 хиляди динара. Според някои - много, според
до ул. "Сутйсска , неремонтира- 0ще сдна уличка с завърше- . мпже би „ маЛко. В тези

част ог нея до скоро и нс и киартал "Чуй петъл . Тя сс ИЗКЛЮЧИТелно тежки времена 
беше включена и радоус намира в края на улица Христо 0^ачс тоаа е безспорен успех, 

затова бе ^()тсп» „ сс счита за част от нея.
За изграждането й са били нсоб-

ници на мултиетническия и мул- 
-гиконфесионален живот показ
ват истинското си лице. Оьщин- ите рдикали смятат, че на пред
ената им цел е да се направи ет- .стоящите избори гражданите на 
ническо прочистване, както то- Сърбия, без оглед на национал- 

направено в Хърватско и ната си и религиозна принадле- 
както под егидата на НАТО и жност, ще им окажат доверие, с 
УНМИК сега се прави в Косово което изцяло ще бъдат разобли- 
„ Метохия Екстремните идеи чеии лъжите за националното 
Войводина да стане република неравенство и за пренебрегва-
Войводина^д. няк Ви с4седни нето на малцинствените права.

и са сложени пропускателни тъ- 
рби за пода.

И ако направим рекапитула
ция, излиза, че за посочените

йа е

ната

тройстиения план и 
изоставена.

Без асфалтова настилка са и
или дори 
страни
бройните предатели из редовете

А.Т.се подкрепят и от мало- в. Б.

ДОЛНА РЪЖАНА

КОНФИСКУВАНИ СТОКИ от 
НЕЛЕГАЛЕН МАГАЗИН

КРЪВОДАРИТЕЛСКА АКЦИЯ В ДИМИТРОВГРАД

ОТЗОВАХА СЕ 53 ДУШИ -
Инспекциите но пазара и Босилеград и служители и 

тукашния Отдел на вътрешните работи за осуетяване на 
стопанската престъпност разкриха нелегален магазин а 
къщата яа Станко Миладинов от е. Долна Р ьжаяа като 
конфискуваха стоки ма ст ойност 5800 динара. Касае се 
глаинп за алкохолни питието и хигиенични средства, както 
и за известно количество хранителни стоки.

Узиаиаме, че срещу Мпладинов ще бъде заведено дело 
ири’съдията за нарушения. Според аакоиопредпиеомня» за 
този инд престъпление съдияТО може да надожи тлоба от 
една до ист хиляди динара. '_______ : в. в.

50-и път.
15-аТЯ ТЯ— ^Следваща,а кръводаритслска акция е 

в Димитровград от

риха работещи от Отдела на р, «мврш^

ганитс"иа мсстншго самоу!!равг1снис и*!южарни- (цце някои организации и заинтересовани лица.

каоската единица к ъм ОВР и Димитровград.
Ваедл Каменов бс единстеният служител от ми
тница га, който сс отзова иа акцията. Гой дари

на 1753 човека се отзоваха на
акция, която презкръводаритслска 

седмица бе организирана 
Общинската организация 
Завода за кървопреливане

. По-
на

Б. Димитров

10 ДЕКЕМВРИ 1999 г.



МНЕНИЯЗОРАН РАНГЕЛОВ, ШЕФ НА ПЪТНАТА СЕКЦИЯ В 
БОСИЛЕГРАД: МАГАЗИНЪТ НА ” ТЬРГОКООП” 

В БОРОВО МОЖЕ ДА 

РАБОТИ ДОБРЕ
ПОДГОТВЕНИ 

ПОСРЕЩАМЕ ЗИМАТА
може би ио-"Наотъпващптп зима посрещаме подготвени, 

подготвени, отколкото предишните години и се надявам, ме и ио-големи 
снеговалежи не могат да блокират магистралните и регионални пътища

че тс винаги ще бъдат
2. Продавачът е от Борово, ката численост на жителите на се- 

Той работи нс само в боровския лото (през зимата те са около 60. а 
"Т1.РГ0К001Г п Бурени магазин, но и н магазина на "Тър- през лятото поне двойно повече) 

токоон” в Скз.рвениця, въпреки чс тогава ще сгрешим, тъй като не
трябва да пренебрегнем и другите, 
нс по-малко значими обстоятел-

Дълго време сс готвех да на
пиша нещо за (нс)работата на ма
газините на

територията на Бооилеградека община п 
проходими", заяви за нашия вестник Зоран Гпнгелов, шеф ма босилс- 
градската секция на Предприятието за пътища от Враня. Той подчер
тава, чс секцията разполага с необходимата механизация, гориво, ма ге

на около 130 км магистрални и регионални

на

и исс отсрочвах това да направя.
След неотдавнашната статия на търговската фирма нс му наваксва 
Алекси Тпшкон п "Притегни", н ко- мътните разходи. Значи, 'Търгок-

оон” пести и по тоя начин.
рнали и хора за поддържане 
пътища. В момента, посочва той, нямаме достатъчно сол, необходима 
преди всичко за поддържането на пътя край Лисинското езеро, кпкто и 
нп някои други критични през зимата участъци. Очакваме обаче тези 
дни от Враня да пристигне известно количество.

Секцията е подготвена за поддържане на пътищата при нормални
н лед окове

ства. А тс ся следните:
1. Магазинът иа "Тьргокоопято между другото ставаше дума и 

за помощта, която трябва да се 
на "Тьргокооп”, почувст-

3. Магазинът в Борово сс на- 
мири нл около 13-14 километра от през цялата година е полупразен. Н

него липсват дори и най-осноини- 
те хранителни изделия - брашно.

окаже

Щзимни условия. Какво, ако навалят големи снегове 
пътищата?

"В такива случаи помощ и съдействие ни оказват от пътната секция 
в Сурдулпцп или от предприятието от Враня”, пояснява Рангслов, като 
подчертава, че "такава помощ досега никога нс с липсвала".

захар, сол, царевица, храна за до
битъка и т.н. Цигари нс с имало от 
години. Може ли полупразен ма
газин да работи добре? Нека да 
вземем примера на брат ми: за да 
сс "зареди” за зимата, той купи 14 
чувала царевица (в Борово само 4, 
зашото нямаше повече), 10-тина 
чувала трици (в Борово само 2) и 
12 чувала брашно, всичките от Ди
митровград. За тази стока той бе 
отделил около 4000 динара. Тези 
пари можеше да вземе магазинът 
в Борово. Не са малко семействата 

щ в Борово, Скървсница, Врабча, ко- 
' ито сс запасяват за зимата, така че

Д. л
1ШЖШЖу,

В. Б. ттЖ:.уш с ■ ■В АКЦИЯТА "ЗА ПО-ХУБАВ ПОГЛЕД КЪМ СЪРБИЯ"

200 ДЕКОРАТИВНИ 
ДРЪВЧЕТА СА ЗАСАДЕНИ 

В БОСИЛЕГРАД

дРВапш

§
В рамките на републиканската акция по озеленяване под название 

"За по-хубав поглед към Сърбия”, която миналата година поде Минис
терството за защита на околната среда, тези дни в Босилеград бяха 
засадени 200 декоративни дръвчета. Дръвчетата, повече от които са 
вечнозелени, са осигурени посредством Министерството за защита на 
околната среда на Република Сърбия, а засаждането им извърши явното 
предприятие за комунално-услужна дейност "Услуга” със при съде
йствието на общинската служба за селскостопанска дейност и пред
приятията, в чиито дворове бяха засадени определен брой фиданки.

Владимир Митов, инспектор по защита на околната среда при Об
щинската скупщина в Босилеград, ни осведоми, чс 40 на сто от дръ
вчетата са засадени по кея край Добродолския поток. 20 на сто в зе
лените площи на града, а останалите в дворовете на Основното учи
лище, Гимназията, Детската градина, Здравния дом, Градския гарнизон, 
Центъра за култура, ПЦ КОБОС и още някои предприятия и ведомства.

Тъй като и останалите предприятия проявиха голям интерес да 
уредят своите дворове, дори и някои местни общности, Митов очаква 
нова, по-голяма пратка фиданки през пролетта на идващата година.

М. Я.

ш. нс е трудно да изчислим колко па
ри, относно колкава заработка е 
изпуснал "Тьргокооп". Това пот

на селата

(Заснел Георги Иванов)Село Борово

Димитровград, така че не трябва върждявл и примерът 
много гориво за неговото зареж- Драговита и Поганово, където ед

ин продавач също работи в два ма
газина. Докато магазинът се заре
ждаше добре (през лятото се ка- 

местната канцелария, в която ид- раше дори и хляб), и работата вър
вят за различни услуги хора отдру- веше добре. След това... 
гите бурелски села, от града и въ
трешността на страната ни. Това е 
удобна възможност за хората от 
селото да си купят нещо или про
сто да сс "покърпят".

Тези факти показват, че мага- пъти през седмицата и то само по 
зинът в Борово може да работи 2—3 часа. Ма гази не рът по принцип 
добре, но това не е така. Защо? всяка сутрин закъснява да го от- 
Ако търсим причината само в мал- вори, а след това го затваря преди

да изтече предвиденото работно 
време. От затворен магазин няма 
печалба, нали?

3. В Димитровград и околните 
села работят много магазни (об
ществени и частни) и за всички 
"има хляб”. Те дават стока на из
плащане ( или на вересия, както 
обикновено се казва) от 20 до 60 
дни. В боровския магазин няма от
срочено изплащане, въпреки че 
там живеят най-много пенсионе
ри. Всички много добре знаем ка
кви са пенсиите - хем малки, хем 
нередовни. Добитъкът, който се 
изкупва от "Сточар" не се плаща с 
месеци. И така се получава една 
абсурдна ситуация: селянинът 
"продава" добитъка си, но няма па
ри да си купи продоволствия и дру
ги важни изделия.

4. "Тьргокооп" купува дърва и 
ги кара за Войводина, където за 
тях взима стока. Стока за стока. 
Същото може да направи и със се
ляните - да взима дърва и селскос
топански изделия ида им дава нео
бходимата стока, с която зарежда 
магазините си.

Да заключим: най-голям дял 
от вината за тежкото положение 
се пада именно на 'Тьргокооп . 
^ко той има морално задължение 
към тези хора, в магазина трябва 
да има стока. Продавачът трябва 
да зачита работното си време, ре
спективно да прояви разбиране 
към селяните, да уважи положе
нието им. Само^гогава магазините 
в Борово и другите села ще пок
рият разходите (които в случая са 
минимални), ще имат по-голям 
оборот и - печалба. А за това тря
бва само по-добра организация, 
ред и дисциплина, нали?

вах, чс съм длъжен да сс обадя (не 
затова, чс съм против да сс даде 
помощ на тази фирма или пък за
това, чс искам да "соля памет" 
някому, а затова, че просто искам 
да изнеса някои факти и разсъж
дения). Понеже съм от Борово и 
зная пложението в селото, щс пи
ша именно за магазина на ‘Тър- 
гокооп” в това село.

1. Магазинът на Тьргокооп" 
в Борово е поместен в коопера
тивния дом. Димитровградската 
търговска фирма ползва 5 стаи, за 
които нс плаща наем, следовате
лно няма никакви разходи.

да нс със стоки.
4. В кооперативния дом, непос

редствено до магазина, се намира и

2. Според работното време ма
газинът в Борово би трябвало да 
работи три дена, а магазинът в Ск- 
ървеннца - 2 (от 7 до 13 часа). Но 
магазинът в Борово работи 1-2

КАК ЩЕ ПОСРЕЩНЕМ НОВОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ

ЧЕРНО-БЯЛОТО ПАК Е МОДНО
"Чепка жена има Правото да 

е красива” - В Ниш бе Проведена 
Седмина на модата ”РЛXНIОN 
ШЕК»

ПАНТАЛОНИ,

юми са големите външни джобове, 
които привличат погледа с мате
рии от лъскава нишка. Впрочем, 
блясъкът с характерен за вечер
ната мъжка мода като цяло”, пояс
нява г-жа Джорджевич.

Новостите в силуета на мъж
кото облекло, подчертано с нама
ляване на пропорциите - сака и жи
летки с къси ръкави, панталони 
във всички дължини вече навле- 
зоха в нишките модни магазини. За 
сведение на читателя, костюмите 
надминаха две, па дори и три сре
дни заплати.

По традиция, закаснявамс с пр
едложенията на нови видове обу
вки, но затова с перлите естес
твено заемаме първо място.

т

дълги или 
къси поли в комбинация с макси 
жилетки или туники, изработени 
от трико или трикотажни платове, 
всичко комбинирано черно-бяло. 
Това с модата на предстоящия се
зон пролет-лято 2000 година, пред
ставена в Ниш през "Седмицата на 
модата”.

й
ш

■-

' . й Артистичните дами, чиято ра
бота не налага делови имидж мо
гат да

§§}
се облекат в актуалния за 

пролетта стил "гръндж”, независ
имо от факта, чс не са в младостта
си.

"Предпочитам природните ма
териали, като памука, с добавка на 
сластан, изключително черното, 
от което крсирам дамските ком
плекти”, заяви дизайнерката Ми
ряна Джорджевич от модната аге
нция "Пронто".

Лен и памук са основните мате-

В по-малак 
обем Ниш бе пред
ставена и бебеш
ката мода. Цвето
вете - розово,сиво- 
розово, синьосиво 
създават романти
чно настроение и 
придават аристок- 
ратичност към де
тския тоалет. Це
ните пак "летят" 
високо.

Г< И щ Щ
. % 1шт

риали, с които тя попълва пролет
но-летния мъжки гардероб. Изпо
лзва ги както в спортната, така и в 
деловата мода.

"Хитъ*
Шщ т в новите мъжки кост-

Научила, че следи модата ла известно 
чуждестранно дамско списание, една млада 
красавииа ■> колежка ош сръбско дамска 

1 И Ш Писание ме йредуйреди "Преди шев „ау чих
ияеша на новото хилядолетие. С такъв ивиш
е новите ми сутиен. Лко не вярваш..."

Ванче Байков 
(Снимки: Кокаи 

Каменов)>:
. ,

Щ',
Цветно Иванов
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5 НАРКОМАНИЯТА СЕ
РАЗШИРЯВА И В 

БОСИЛЕГРАД
не се предприетенер^^и  ̂“ 6 БосилегРад « вокалното 
катастрофални, предуппеждаТ’ПКи' последиЧите ще бъдат 
вен дом. Сега, казваттепТ й тУкаш™» Здра-
наркоман, но^броят ^'на ^юнсунипаи ^сгистРиРан само един 

3^ пращите наркотични веще-

ш и някои млади в града. Те

размери а жептв М^Ки’ ”‘0<?я ЗАО шиР°™размери, а жертва ще сме ние, младите, опасяват се те
За наркоманията и наркоманите в града и лекарите и

км Потп Г* г°бТ"‘ Ие0^,ю*“лл™' отколко,по офицйа- 
лно.По тоя въпрос официални данни не съобщава и Отделът 
на вътрешните работи. По въпроса не се разисква в 
училищата, нито пък в останалите компетентни органи.

Защо тук тоя въпрос все още е табу-тема не е известно. 
Не е известно и защо мълчат всички онези обществени 
органи и организации, които се кълнат в младите като в 
свое бъдеще. Известно е обаче, че младите се подават 
ужасен порок главно поради това, че не са им известни 
опасностите от него.

Въпросът за наркоманията и наркоманите в града не 
да бъде забранена тема и на младите трябва да се 

помогне. Онези пък, кош/и? разпространяват наркотиците 
трябва да бъдат подведени под отговорност. За що то, док- 
олкото от проблема бягат всички, които трябва да се 
изправят срещу него, все по-голям брой млади ще си" купуват 
билети за една посока". А тогава ще бъде късно.

ЛИТЕРАТУРНА ВЕЧЕР В ДИМИТРОВГРАД«5:<X

СУПЕРЛАТИВИ ЗА 

” ЧЕРВЕНАТА ЛОКВА” НА 

НАТАША ПАНИЧ

о

ства е по-голям.
Тяхното мнение потвърждава 

преценяват, че "леки"
Организирана 

Народна библиотека,
от местната 

през сре
дата на миналата седмица в Ди
митровград се проведе литера
турна вечер, на която бе промо
цирана най-новата (пета поре
дна) книга на Наташа Папич, 
баща Йоцева, писателка от Пи-

зенит и стана "зряла” поетеса и 
писателка...”

Момчило Антич говори пре
димно за прозаичните произве
дения на писателката - за ней
ния сборник от разкази "Топла
та страна на небето” и излезлия 
неотдавна роман "Червената 
локва”. И Антич не пестеше су
перлативи за творчеството на 
Наташа Панич. Романът "Чер
вената локва” е шокиращ. С не
го Наташа приятно изненада 
културната общественост в Пи
рот и по-широко... На читателя 
се предлага една оригинална, ат
рактивна и драматична творба, а 
не подправка... Темата на рома
на е автегична и интересна. Тази 
тема рядко се среща в родната 
литература..., каза между друго
то Момчило Антич.

Малката зала на димитров
градския Център за култура бе
ше запълнена почти до послед
ното място. Стихотворения на 
Наташа Панич четоха гимназис- 
тките Йелана, Саня и Милица. 
Сантиментални мелодии при че
тенето на стихотворенията на 
акустична китара изпълняваше 
Любомир Николов. Откъси от 
прозаичните творби на писател
ката чете актьорът Слободан 
Алексич. Подиумът беше укра-

07)1

&
ш
Ш

по

рот, чиито корени са от село Ка
меница, Димитровградско. Вод
ещ на литературната вечер бе 
М-Р Драган Колев, директор на 
Народната библиотека, която 
неотдавна издаде най-новото 
литературно произведение на 
писателката - романът "Черве
ната локва”. За това произведе-

Iш
ШЩЖЖМ тшттт■В *I / ~;Мш

ШЙ2ние, ала и за цялостното твор
чество на нашенката на литера
турната вечер говориха Драган 
Пейчич, професор по литерату
ра и сръбски език от Пирот, и 
Момчило Антич, писател и лит
ературен критик също от Пи
рот.

на тоя

Наташа Панич е родена през 
1955 година в Пирот. Досега е 

публикувала три 
самостоятелни стихосбирки: 
"Вечнозелено зазоряване" - 

1992, "Клон на новолунието"
' 1993, "Слънце в сърцето" - 

1999. През 1997 година е 
публикувала и един сборник 

от разкази със заглавие 
"Топлата страна на небето". 
Писателката е подготвила 

още един собрник от разкази 
(който в момента се 

превежда в Ниш и ще се 
издаде от издателство 

"Братство"). Тя се готви да 
публикува и едиин сборник 
от разкази за деца. Наташа 

Панич живее и работи в 
Пирот. Родният й Висок и 

детството, което е прекарала 
в него най-много я 

вдъхновяват в 
литературната й дейност.

може

Говорейки предимно за поез
ията на Наташа Паннч, Драган 
Пейчич, между другото каза, 
”че в нейните стихотворения пу
лсира неимоверно хубав ритъм,

В.Б.

В БОСИЛЕГРАДСКАТА ЧЕРКВА динамизъм н оптимистична жиз
неност”. Пейчич охарактериз
ира Наташа като изключително 
талантлива поетеса п писателка, 
която е влюбена в хората н све
та. За нея и нейното творчество 
Пейчич каза следното: ”У нея се 
очертава едно изключително 
храбро сърце... Тя е влюбена 
във всичко онова, което е съну
вала. Онова, което не е успяла да 
превърне в действителност, тя 
го превръща в идилия... Наташа За много кратък период от 
се връща към православието... време Наташа достигна своя

ДЕЦА УЧАТ ВЕРОУЧЕНИЕ
По почин на църковните власти, преди всичко на Епархията от 

Враня, от неотдавна деца от Босилеград учат вероучение. Часовете сен с картини на димитровград- 
художници-любители.ските

Посетителите имаха възможно-
се провеждат в черквата в града, а сказките за християнството и 
православието изнася местният поп Синиша Бошкович.

’*Тъй като някои родители бяха заинтересовани децата им да 
и понеже с това бяха съгласни и децата, преди

ст да поздравят гостенката-на- 
шенката от Пирот, да отправят 
въпроси към нея и да й внушават 
свои размишления.

учат вероучение 
месец започнахме да изучаваме основите на вероучението. В 
началото децата бяха малко и сказките за религията изнасях в 
квартирата ми. Сетне, когато броят им се увеличи, часовете 
започнахме да провеждаме в черквата. Броят на заинтересованите

така че в момента в часовете

Б. Димитров

деца постоянно се увеличаваше,
около 25 деца над десетгодишна възраст”, казва той и 
часовете се провеждат всяка събота и неделя.

По думите на г-н Бошкович черковните
постоянна форма на общуване с младите.

нямало, освен липсата на

Там, далече в хълмовете на Стара планина, където белите орли гнезда вият 
и където боровете и елите небето докосват и шумолят бистрите планински 
води и където границата от белия свят ни разделя, се намира моят Висок. 
Обичам този чернозем, който през пролетта в душата ми се въвлича, 
докато с боси крака го газя. Обичам този селяшки хляб с девет кори, черен 
като земята, която го рожда. Обичам ветреца, който отдалече пристига и 
нежно гали тялото ми, докато по риза натопявам конопа в ръцете си.
Обичам този народ, който с мазолестите си ръце прегръща планината.

{Из романа Червената локва")

присъстват 
допълва, че

власти настоявали

вероучението да стане 
Засега в това отношение други пречки 
помещения за провеждане на часовете.

”В момента не зная как ще се справим е проблема през зимата, 
няма отопление, а други помещения нямаме.

облем като намерим съответни

]

понеже в черквата 
Настояваме да решим и тоя пр< 
помещения в някоя частна къща , подчертава той.

в. Б.

* Накрая ни кажеше доволни ли сте от рабо- 
младите журналисти и какви плановеглавен и отговорен редактор на младжкото радио, как 

ее роди идеята да започне е работа това радио/

- Идеята се роди преди д"с ' ‘М!о' Пп- - Мога да ви кажа, че това са преди всичко из-
ноемпри IУУ7 година ог осно. У ‘ уд. аз,предни момичета и момчета, всичките са отлич-

Я№ ИК^ЧХ™Т-^пи ученици и чудее...... . и другаршПросго е
1.1ДИО цари>| сми_ радост да работиш с тях, те почти сами обраб

теми те, които желаят и идват само да ги изкажат. 
Технически всички те са обучени, така че могат и

МЛАДЕЖКОТО РАДИО /паша на 
имате за бъдеще?

” БУМ ’98”
община

области:
ниците от
Стаирои и Лидия Панайотова реализира гп.рпага

пълните на царибродското радио. В момента

итн;Отдавно ее знае, че в димитровградската 
съществуват млади гал-ти в^ай-ра:глш.ни

”Бум ’98” при Радио Цари-

МЛ.ДСЖКПТ. [>»»"'" ««• "Пи,,,,, с.1,11, ДП |П., „ДО.рЯМПТ, С„.
.. ..............*.......

работят. Най-голямо ударение се полага на музи
ката. Всеки петък първи емисия "Топ листа’, в ко
ято има почти само музика и то най-много рок и

членове, които еаСПО
вече
училище”, така чс тук 
НОСт. Цел на всички тези млади хора е да

изнасят своите проблеми, а съ-
съществувя и млад 
работи и младежкото радио 
брод”.

ъгъл, където могат да 
щевременно да '

* Кои теми най-много обработват младите жур-

се запознаят с журналистиката.
екипът на това радио, наброяващ 

си всеки петък о гВече втора година
дестииа членове, излъчва програм младежкото ря-
■««« <9 чаен. Нередовни члеиовПс- 

Милица Величкова, Длни^гслов ^
, Асен Величков, Дра- 

Боян Велев, Вси- 
клае в димит-

поп.
иалисти? Що се отнася до бъдещето, мисля, че пред тях н

- Всяка емисия е тематична. Темата се избира еио- самато рлдпо идват блестящи моменти. От ден
болно от самите автори и обхваща събития, които са се дсн младежкото радио етапа по-интересно и нпв-
случили между две емисии. Главно тупа еа мода, филм, лиза асс „овече п домовете ни. Затова се надяваме, 
спорт "Детска седмица”, ваканция, екология, музика, 1|е и младеж0то радио "Бум ’98” ще стане псекид- 
култура, образование, война, наркомания, хумор, ген- наш0

на
оа,диоеа:

йчева, Йелена Симова,
Васко Панич, Ивана Дапидкова

Невена Глоговац и
от първи и втори

ган Димитров, 
чките те са ученици

гимназии.
Д. Димитровтър, СПИН и пр.

повградената
Попитахме Борис Лазаров,

нав момента в ролята
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НА 16 ДЕКЕМВРИ В КИЦ"ЦАРИБРОД"

КАРТИНИ НА ДЕЧКО 
УЗУНОВ

НА 1 ДЕКЕМВРИ В САЛОНА НА КЛУБА НА ЮВ В НИШ БЕШЕ ОТКРИТА

ИЗЛОЖБА НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 
ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ХУДОЖНИЦИ - САМОДЕЙЦИ

На 16 декември т.г. в помещенията на Културно- 
информационни център "Цариброд” в Димитровград 

бъде открита изложба на народния художник, 
професор Дечко Узунов. Тази година се навършват 
100 години от рождението на този, един от най 
велики те български живописци. Работил е в областта 

монументалните и приложни изкуства, илю
страции, пространствено оформяне и др. Автор е на 
много серии рисунки по натура и въображение с 
живописна трактовка и най-различни комбинирани 
техники. Работа с акварел, молив, флумастер, пера, 
пастел и др. Темите са му композиции, ескизи за 
картини, битови сцени, пейзажи и портретни скици.. 
Особено са характерни цветните му рисунки в 
акварелна техника, изпълнена с голяма сръчност и 
майсторство.

По почин на Дружеството на самодейните изобраз
ителни художници в Ниш и Центъра за култура п 
Димитровград в салона на Клуба на Югославските 
войска в града на Нишава на 1 декември т.г. беше от-

ще

крита изложба на произведения нп димитровградските 
художници - самодейци.

-Винаги съм се въодушевявал от самодейците вън
иа

всички области и особено в изобрази телното изкусиш,

в салона иаДимитровградски самодейни художници 
Клуба на ЮВ в Ниш Д. Димитров

повече. Ндистина бях учуден не само от^-и |;К1ПП още
№1 самодейците иП|ши ма академичните художници и

пша градче, но преди всичко от качеството иа рис
унките им. Просто е невероятно, колко голям културен

• АКТЬОРЪТ СЛОБОДАН АЛККСИЧ от ^ 
Димитровград получи награда за най добре Щ,' I 
ипгьлнепа мъжка роля из фестивала на професноп

ите театри „Йоаким Вуич7, който се проведе през
втората половина на миналия месец в Пирот. Натра
кат му беше присъдена за ролята на Петер Стокман 
в пиесж!а „Народен враг” от Хеирик Ибзея.

' - ' ///?.-У/'■'/■'■'/

• САМОДЕЙНИЯТ МЛАДЕЖКИ ТЕАГЬР 
Народната библиотека в Димитровград във

вторник за (гьрви път изпълни пред димитровград
ската публика най-новото си представление „Физ
ици”, подготвено по пиесата па швейцарския писател 
Фридрих Диренмат. Постановката на пред
ставлението, в което се появяват общо 19 младо ар
тисти, с на Борис Лазаров. Главните роли бяха 

от Мела» Давидович, Борис Лазарав, 
Алексаядар Алексич и А.збена Стаменова.

център се оказа Димитровград - това малко градче, 
намиращо сс, така да сс каже, в самия крий на Юго
славия и на Европа. Изненадан съм от широтата на 

живописците, който обхваща и кубизма, ипохвата на али
надреализма, и ренесанса. Най-ценното в тези рисунки, 

възможност да видите обаче е душатакон то ще имате
тези хора, поетическият им заряд и умението да се

линиите и ба-
на
изрази той с помощта на палитрата, на

''УУ-у-трите, със светлосенките.
Поздравявайки димитровградските самодейци, Ан- К'1»М

любителите на живописта в Ниш понетим пожела на
веднаж в годината да имат възможност да видят твор
бите на димитровградските си колеги и обратно - ни-

самодейни живописци да се представят в Ди- !шките
ми гровград.

На изложбата, която беше открита до 6 декември и
изпълненакоято видяха голям брой граждани на Ниш, бяха пред-

каза известният нишки живописец Радомир Антич, от
кривайки изложбата. Но, когато видях платната на ди
митровградските самодейци, тази моя въодушевеност

ставени платна и скулптури на дваестина димитров- 
градчани. В. Д.IВ. Богоев

,СТ№ИТ€ СНИГГ1КИ РАЗХОДКА ПО ГЛАВНАТА УЛИЦА КЪМ ЧЕРКВАТА
ГШ!

сърца на дълга любов.
Отляво на снимката се вижда огра

дата на Луканското. Това здание също е 
загубило своето значение и час по-скоро 
трябва да се запланува нещо друго. А по- 
надолу е високото здание на Ана Джад- 
жова. То беше построено на ъгъл, ви
соко. двуетажно, но някак си непракти
чно и с малко стаи. Днес тук са жилищата 
и брезите на наши съграждани.

Следователно тази снимка трябва да 
се запази, защото е увековечила изгледа 
на улицата, каквато е била почти петде
сет и повече години.

Колкото се отнася до момичета, те са

Снимката показваме по две причини. 
Старите съграждани да познаят хубавите 
момичета, които се разхождат по гавната 
улица, която води към черквата и по ко
ято ставаха всички най-радостни и най- 
тъжни събития, свързани с черквата. Те 
са на разходка и после ще кажем техните 
имена. И датата е най-акуратно записана: 
”26 ноември 1939 година в Цариброд”. 
Няколко дена след Рангеловден, студено 
е, сняг се задържал по покривите.

Днес тази улица не изглежда така. Се-

Мг :ул.;
*:

1

%

Йщ
ч

га доминира западната, достроена част на 
Центъра, за култура. Всичко, което ви
ждаме отдясно го няма. Първо е помо
щната лятна кухня и бояджийница на Ди
митър Бонев. Надолу е яхърът и ширик- 
оят и

I■ (от ляво на дясно):
Щефи Цацуркина, Любица Сгаич,IIниско построен хан сигурно още от 

турско време, а по наше време му казва
хме при ”Чедото”. Понеже е в най-ст
рогия център на града, тук е била глав
ната почивна станция на чаушите и ос
таналите турски чиновници. Отзад е и 
цхър за много коне. Тук е бил и един 
дълбок бунар. В Цариброд се знае леген
дата, че бащата на Тоца Бумбарина - дядо 
Георги е убил един турчин и го хвърлил в 
бунара. В тъмните, дълги есенни и зимни 
нощи всичките тези заптиета са носели 
кожни чанти, пълни с пари, специално 
заключени за тях с шифър, който ги спи
ра в необузданото желание да 
към златото. От друга пък страна, за хай
дутите и дръзниците тези шифри и чанти 
никак не са били недосегаеми. Убият тур
чина, разсекат кожата и - дим да те няма. 
Закрилници са им били дългите, тъмни 
нощи, гъстите гори, високите планини, 
дългите пътища и верните ятаци. Та, дя
до Георги утрепал турчина и отвлякъл 
мангизите. Видяло само едно циганче, но

: дъщерята на кондуктора от международ
ния влак Рангел Стаич (тя имаше още 
една сестра Вукица), Светла Брезниппса, 
Гина, дъщерята на Чедото, Мира Цонич, 
дъщеря на един железничар, и до нея Пи
ла, бъдеща съпруга на Мириния брат 
(скоро след датата на снимката и бащата, 
и майката и брат на Мира скоропостиж- 
но починали след тяхна слава и децата се 
прибрали в Ниш).

М
1 ррй!

то не било състоятелен свидетел. Така енгела подбиваше желанието на остана- 
после дядо Георги харчеше парички по
кафенетата, обичаше циганчетата, дава- фенето. Все пак пред главната врата 
ше им пари и играеше на карти.

А ханът на "Чедото”, наш съграж-

лите граждани масово да посещават ка-
има-

ше по четири маси, покрити с бели пок
ривки, а от ъгъла се подаваше и кюнецът

данин дълги години, си остана кръчма с на скарата. Държеше я Рангел Бабача, 
шкембе-чорба, гювеч, лютива яхния и най-големият майстор на скарата в исто- 
огнище с шар, на която зимно време се рията на Цариброд, 
вари ракия. Имаше много клиенти оток-

***
Като навлязохме в постоянната ру- 

Зад ресторанта имаше кухня и четири 6 на вестника със старите снимки, 
олните села, защото имаше място и за стаи за нощуване. Под цялото кафене т1аме нужда читатеЛнге да ни охрабрят. 
воловете, и за конете, и за колите. По имаше огромен зимник с бъчви вино и От съмнението нужни ли са тези детайли
”ГОПУН” ъЖДа П°Кривът на касКне Ракия> а в двора и яхър с навес за сено, „„ отбранява твърдението на мъдреците: 

4 ова кафене е принадлежало коли, коне, волове. Даже имаше и дворна
гУ1‘У"ЦтС' ОТ ТЯХ ГО е купитлт Бора стая 33 пазач- ВърхУ Чялата тази повръх- »0нова> коешо „е е зайисаио, не е и съ- 

резнишки и го дал под наем на Найден нина днес е построено зданието на на- щеешвувало ”
?яа„Ц2ТуК °И ПОХапВаше Тан-кович, на- шата община, което не е удобно място за Ние ще ИЗПолзваме тази мъдрост и
шките “Тб’ 3аЩ0Т° беШе °Т НИ' сключване на гражданските бракове. Ха, ще погьрсим помощ „ допълнение на ня- 

ите краища и беше мераклия на пе- дано се оправим материално и да напра- кои данни 
чено агнешко, но и на морузница и поси- вим например зданието на Джажовото да 
пан качамак. Но високопоставената кли- бъде място, където ще се обещаят две

посегнат

Лилия Нейкова

10 ДЕКЕМВРИ 1999 г.



ПРЕД ЮБИЛЕЙНА адривРоДСКАТА Богдан НИКОЛОВ: ИЗ ИСТОРИЯТА НА НАШИЯ ПЕЧАТ (3)

ОТ В. "ЦАРИБРОД" УЗНАВАМЕ КАК 
ЛЕТИЕСАВКА СТЕФАНОВА В 

ИСТОРИЯТА НА ПРОСВЕТНОТО 

ДЕЛО В НАШИЯ КРАЙ

СМЕ ЗАПОЧНАЛИ XX СТО-

В. ” ЦАРИБРОД” 

КРИТИКУВА РЕЖИМА 

НА СТАМБОЛОВ

Без да се договаряме, по два раз
лични начина получихме писмо от Са- 
вка Стефанова. Тя

Царибродския край се оформи 
семинар за изучаване на български език 
история и география в София, ала мен не 
приемаха, че нс знаех

телите от

е една от най-въз
растните живи деятелкн на просветно- нито една шопска 

Дума, а камо ли българска. По това време 
аз говорех чиста иекавщина, но се добрах 
до тогавашния министър на просветата 
проф. Филов. Той ме допусна до този курс 
и аз го

то дело в нашия кран. Има 
чителнии

много зна- 
интересни моменти, в които 

е участвала и пред списването 
рнята на просветното дело и юбилея - 
130 години основно

На страниците на в. "Цариброд” се яв
яват всички партии и техните кандидати, 
но преобладава мнението, че вестникът се

стника били сочени конкретни злоупотре
би, с които полицията успяла да постигне 
това. Кметът на село Славиня Нацко 
Петров заплашвал хората да гласуват за 
Тодор Тодоров, а Станиша Ненов от с. Ка
меница бил заплашван, че ще арестуват 
сина му ако не гласува за Тодоров. Дори и 
свещеникът Еленко П. Дими тров от Слав
ния заедно с учителите се явявал като аги
татор на народняците.

След изборите в Царибродска околия 
продължило негодуването срещу избра
ния кандидат Тодор Тодоров. Голям брой 
избиратели се обърнали към Народното 
събрание и поискали да се анулират из
борите от 7 октомври.

На страниците на в. "Цариброд” е кри
тикувано и писането на столичните (со
фийски) вестници относно поведението на 
народняците. Весникът пише: ”Нека ни

на исто-

поссщавах, получих диплом, както 
останали, но. разбира се, с много 

по-малък успех. Учителите тогава бяха 
разпределени по селата, но мен 
виха. Пак се упътих в Министерството. 
Сега вече министър беше проф. Борис 
Йоцов, защото проф. Филов стана 
истър-прсдседатсл. С молба и много обе
щания все пак получих учителско място в 
село Хераково, близо до София. Беше го
ляма прогимназия, може би удобна 
лесно да уча български език. Като дойде 
инспекторът и посети час по математика, 
беше изключително доволен, 
български ми каза да се "вслушвам*’ в ду
мите на децата. Бяхме отпосле учители в 
с. Туден. Годечко. От 1943/44 година 
били в Горни Криводол. През 1948 година 
дойдохме в Цариброд и първо бях платен 
партиен работник в Околийското бюро на 
ЮКП, а от 1950 година се върнах в препо
даването. До 1955 година бях директор на 
Основното училище в Комика с препо
даване на сръбски език, а после завърших 
факултет по история и география и дълго 
време бях гимназиална учителка, всс до 
1966 година.

училище в Димит
ровградския край, по любезна молба на 
Основното училище

и всички
застъпвал за местните кандидати. В брой 2 
на вестника е поместено възвание, под
писано от 150 царибродчани, в което се 
казва:
България има едно ЗАТЪНТЕНО МЯС
ТО, което се казва Царибродска околия. 
Те обещават, че ще я турят в златни сараи 
само ако бъдат избрани. Но всичко това е 
лъжа, защото не веднъж сме лъгани с та
кива обещания." По-нататък гласопода
вателите се приканват да гласуват само 
местните кандидати. Вестникът критику
ва кандидатите Дико Йонев и Тодор То
доров от Народната партия, а препоръчва 
Михаил Каралеев, царибродчанин ог лис
тата на Народно-либералната партия.

Друго едно възванис, печатано във в.

е изпратила писмо 
през април месец 1999 година, 
също по любезна молба е

изоста-
а на нас.

"Агитаторите са се сетили, че вподчертано 
уважение - изпрати писмо на 19 септем
ври 1999 година.

мин-

С голямото си старание, изящен и из
писан почерк, яснота и пълнота 
лите

на мис-
госпожа Савка Стефанова заслужа

ва нашето най-искрено възхищение. Тя е 
родена в с. Оточац в далечната Лика през 
1916 година и нейното презиме по баща е 
Манойлович. Учила е редовно в Оточац. 
четири класа гимназия в Огулин, а от 1931 
до 1936 година е учила Учителска I 
в Карловац и след завършването й, както 
тогава ставаше по разпределение от Ми
нистерството на просветата, е станала 
млада учителка в Македония, в село Ку- 
куречани, Битолско, край границата с Гъ
рция. А в съседното село Месолай се на
мирал нашенецът, също млад учител, Ни
кола Стефанов от Славиня. спортист, гъв
кав млад мъж. Естественото нещо, което

по-

а за часа по

смешкола

се случва между двама млади и което се 
казва любов, ги свързало и то навеки. Хъ- 
рватка и българин станали неразделни, 
смейна двойка учители, преподаватели, 
активисти и пропагатори и крачели по 
трудните пътеки на просветното дело. 
При трудности, компликации, промяна на 
системи, граници, революции, резолюции 
и идеологии. Но винаги напредвали, за-

От тогава съм в Белград, първо в ос
новното училище "Бранислав Нушич”, а 
от 1967/68 помощник директор на ос- 

"Змай Йово Йовано-новното училище 
вич". През 1973 година излязох в пенсия, 
но загубих и съпруга Никола, дълго
годишен секретар на основното училище 
**Моша Пияде” в Димитровград. Най- 
хубавите години от своя живот съм из
живяла в Димитровградския край. Моята 
сестра Нела често мс упреква, че повече 
обичам Славиня и Висок, казва, отЛика и 
Оточац. Нс ги деля, еднакво са ми мили. 
Това с моят живот и еднакво ги обичам. 
Славиня боготворя, но само в мислите си, 
зашото годините и затрудненият превоз 
ми пречат да я видя. А сега там 
Надежда Димова, струва ми се, чс половин 
Славиня липсва. Много я обичах. Нс мога

—<щото са от калената стара гвардия учи
тели, принадлежат на най-благородното 
съсловие, което във войни и трудности 
превъзмогва проблемите. Още повече, че 
тя е хърватка и не е знаела нито една 

Царибродския край я 
само голямата любов към съ-

Цариброд: Чаршията

българска дума, а с бъде позволено да не се съгласим с въз-"Цариброд”, е отправено от кандидата на 
Демократичната партия Дончо Игов. гледите на събранията от столицта и да

останем на особено мнение и то по след-

свързва нс 
пругя й. но вече и любовта към края. в 
който живее и към хората, с които работи.

я няма
Вестникът критикува това въз па ние като

Дончо Игов, чопек с "кротък нр- ните основания: колко пари похарчиха на
родняците, за да купят народното дове-

Нашияг коментар стана малко по- 
отколкото искахме, но го нап- 

личността й и желани-

казва, чс
ав”, нс с можал да издържи, а се нахвъ
рлил срещу своя съперник Каралеев и рие?’ 
неговата партия, косго е "недостойно за 
сериозни хора”.

Вестникът сочи конкретни случки.

да повярвам, чс вече я няма...
Следват още много редове от интимнодълъг.

равихме заради 
ето ни нейните успехи да представим на 

читатели, защото по-въз-

Царибродчани били срещу народняци
те, въпреки че Тодор Тодоров бил избран 
за народен представител. За това говори и 
колективната оставка на Градския общин-

естсство, още много спомени за починали 
в това число и за съпруга йнаши другари,

Никола Стефанов. Ние от своя страна 
обещаваме в историята на просветното 
дело на Димитровград да отдадсм заслу
женото място на Савка Стефанова, да 
използваме многото дати, спомени и впе- 

любов

по-младите 
растниге
колеги добре я знаят, помнят и почи-

и останалите малцина живи
които говорят за изстъпленията на някои 
политически дейци, като например

па околийския началник и село
ски съвет. Съветниците, тогава видни гра
ждани на Цариброд, подали оставката си

мо
тат.

Ето откъси от писмата й. зашото са 
повече от осем ръчно Букоропци, Цприбродско, който ИС приел напра по на министъра на вътрешните ра- 

една комисии, загубила доае- боти, защото кметът на града К. Попоп 
попаднал в мрежите на Емануил Начев, 

такъв "я

чатления, предадени искрсно и с
край. И й благодарим зя 

и спомени, които я свъ-

две и зашото са на 
и гъсто изписани страници.

"Омъжих се за Никола Стефанов през 
1940 година и се преместихме на служба в 
село Изатовци, Царибродско. Тук ни за
вари войната през )941 година. За учи-

смяната на
рпето па народа. Членовете на комисията
били близки приятели на Начев от На- станал му слепо оръдие н като

карал чисто по народняшки .
Оставката подписали следните съвет-

към нашия 
хубавите чувства 
рзват с нас.

Лилия Нейкова родняшкятя партия.
Ожесточена междупяртияйна борба

Боро- ници: Дончо Игов, Георги И. Бракьепски, 
на Спас Сотиров),

време на изборите се с водила 
община. Народняците

П IIПО
Емануил Сотир Костов (дядо

Стамен Матов. Велко Филипов и Сокол
наНА босилеградската театрална сцена

ДИМИТРОВГРАДЧАНИ СЕ 

ПРЕДСТАВИХА С ”КОЩАНА

пека
Начев и представителите на Прш респпио-

Сокол Нсплинскн Димитров.либералната партия
водили борба около избора на местния км
ет. Ничсп се мъчил да направи за общин
ски кме т провинения по убийството на Ра- всичко, _
дойна Иванов Спас Дойчинов, който имал обидим Г,„Х«аля«ал,еасишвкачш _ 
още други криминални престъпления, до- ччиитше, защото с шаваше доказва,,I, че 
като Сокол Неплянски ес застъпвал за км- че мога,,, да споделяш ошговоршктта и 

„а общината да се избере Петър Кр и- делата, качиш се дик,иуваш_ош Начева.
"честен човек”. Пие вярваме, че министърът ще направа

Потребното за раешурянена пелин съвет 
и По този шити ще даде възможност 
Гражданите ри заПазнш градските в7>Проси.

на
Вестникът пише:
"Ние, които добре и от близко следим 

което стави в питата градски
на съве-

беше Алсксич в ро-
лята н^Ми^ке^с дълготрайни анлодис-

беше наградена младата актриса 
която твърде I “

на самодейния театър 
от Димитровград и сряда 

с пиесата

Артистите 
"Христо Ботев” 
сс представиха 
"Кощаиа’*- шедьовъра

като същински майстори 
любителите 1

то изкуство. Най-напред те сс 
„ред учениците от гимназията, а 
и прел „о-възрастните босилстрадчани 

С пиесата, която на сцена г. 
Слободии Алсксич, театърът Христо 
Ботев" показа, че смело си "Р°Си 
към професионалните театри. Вси 1КИ ар 
тисти съвършени*, изпълниха ролите си.

менти
Светлана Димитрова, 
чсствсно изигра ролята 
сива циганка Кощаиа, както и Алексян 
;1ър Златанов (Хаджи Томо), Александър

ДС"представлението организира Цснгь- 
... _ култура п Босилеград е финансови 
подкрепа на Министерството на култура-

И Босилеград кп-
Бора Станков- 

на сцената
на младата и крана степ, цянковист и

Вестникът критикувал и начина заич, и
въодушевиха

нана театрално- изборите. На селяните би- 
икони, на които било напи

папровеждане 
ли раздавани 
сяно „ ..знанието: "Гласувайте за д-р Днко 
Йонен!” Сз.с силата на кметовете и по
лицията Народната партия успяла да 
бере” народияка Тодор Тодоров. Във

В следващия брой:

"ЦАРИБРОД" ОСТРО ПОЛЕМИЗИРА СЪС 
СТОЛИЧНИТЕ ВЕСТНИЦИ”из-

ие-ггьт та.
В.Б.

10 ДЕКЕМВРИ 1999 г.



спорт т спорттПЕТЬРЛАШКИТЕ ПЕЩЕРИ - ПОЗАБРАВЕНА ЗНАМЕНИТОСТ НА ДИМИТРОВ
ГРАДСКО (ЦАРИБРОДСКО) (6)

ВТОРА ДОПЪЛНКА КЪМ СЕРИАЛА
ЖРЕБИЙ ЗА СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО 
ФУТБОЛ ПРЕЗ 2002 ГОДИНА

ЮГОСЛАВИЯ В ГРУПАТА С 
РУСИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, 

СЛОВЕНИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ И ФАР- 
СКИТЕ ОСТРОВИ

Текстът за пстърлашката 
пещерна система предизвика от
носително голям интерес всред 
нашите читатели, особено по- 
младите. Няколко от тях отпра
виха към редакцията следните 
въпроси с молба за допълнител
ни обяснения:

Въпрос: Що е арагонит, кой 
то преобладава в състава на пе
щерните украшения в Данчулн- 
ца и Попова дупка и за който 
професор Петрович твърди, че 
е редък в света?

Отговор: Арагонитът много рядко се среща в 
пещерите и то в големи количества, но изобщо в 
света не е непознат. Арагонитът е един от по- 

минерали, съставляващи семеЙсг-

С жребий във вторник в Токио бяха определени съперниците и 
квалификациите за участие в следващото световно первеиство по 
футбол, което ще се проведе в Япония и Корея през 2002 година. 

Съперници на Югославия в първата европейска квалифика 
Русия, Швейцария, Словения, Люксембург и Фар-ционна група са 

ските острови.
По решение на Световната футболна федерация квалификаци- 

проведат от 1 март 2000 до 1 ноември 2001 година. 
Българският национален отбор ще се състезава в трета евро

пейска група с Чехия, Дания, Исландия, Северна Ирландия и Малта.

Пещерното ракообразно сфоромидос (>ф1нготМ<ч Ьшчяс! ясгМсия) от 
Заганишкото вроло, което дренира водито на Смилопско поло и 

петърлашкито пещери.
итс ще се

то с такива природни подземни творения. Освен 
петърлашките, известни са и пещерите при Сено- 

Гуленоици, Погаиопо, Димитровград, Радей 
на... До преди няколко десетилетия в обсяга на 
Димитровградска община влизаха и 
пещери при Власи (Ветрена дупка и Гьеверица), 
Славния (Гърло), Звоиска баня (Костина дупка)... 
В Гуленовската и пещерата Гьеверица учените 
откриха нови за науката видове пещерни животни 
(проф. Пликич и проф. Чурчич). НаЙ-гпсещана- 
ната и най щателно изследвана пещера е Ветрена 
дупка, намираща се под Мали вър току над влаш
кото училище. Нея са посещавали и за нея са пис
али академик Иван Бурсш от София (1919 г. и 
1941 г.), Г. Виданович-Сазда, Д. Петрович и Б. 
Йованович, учени от Белград (1954 г.) и Й. Пет
рович, геоморфолог от Нови Сад (1960 г.).

Въпрос: Има ли пещери в Босилеградско?
Отговор: В босил е градското Краище наЙраз- 

пространени са нс варовиците, но силикатите т.е 
кристалинни или метаморфозирани скали, които 
не са подобни за образуване на класически пе
щери. Отначало и силикатните скали са били ута
ечни и варовикови, обаче с течение на дълги гео
логични периоди те претърпяли прекристализа- 
ция. Все пак, тук-там, на няколко места в Босиле-

кос,

ШАХМАТ
известнитевечето видове 

вото на калциум-карбонатннте т.е, варовикови 
(СаСОл) образувания. Настава когато разтворе
ният във водните капки СаСОз кристализира п 
приказно ромбичнн снежно-бели кристали, които 
налепват един върху друг и изграждат наЙразно- 
обрани, феерични, омаЙшцн очите пещерни ук
рашения. Букетни арагонитнн обазувания поняк-

ГОЛЯМ УСПЕХ НА ДИМИТРОВГРАД
СКИТЕ ШАХМАТИСТИ

ШК "ЦАРИБРОД” ЩЕ СЕ БОРИ В "ПЛЕЙ—ОФ" ЗЛ МЯСТО В
сръбска дивизия

От 3 до 5 декемнри т.г. в хотел "Лмбасадор" в Ниш се проведе 
г гърне нетно ня регионалната шахматна дивизия с участие на осем от
бора, между които и ШК "Цариброд” от Димитровград.

Първо място спечели ШК "Икономист” от Ниш с 32,5, второ - ШК 
"Цариброд" с 31,5, трето - ШК "Раднички” от Трупале с 27,5 точки и т.н.

/[дата първокласирани отбора ще играят в плей-офа за едно 
в Сръбска дивизия, а първата среща ще се проведе на 11 декември в 
Димитровград. Срещата-реванш

За отбора на "Цариброд” играха: кандидат-майстор М. Митич на 
първата дъска (седем точки от седем партии), първокатегорник 
Г.Пстров на втората (6,5 точки от седем партии), И. Стоименов на 
третата (5,5 точки от седем партии), Н. Божилов на четвъртата, В.Игич 
на петата, М. Алексов на шестата, В. Стоянович, А. Пецев и С. Миленов 
играха по 2-3 партии.

Регионалният шахматен съюз, който беше организатор на състе
занието, връчи купи на победителите, както и награди и похвали на 
най-успешните състезатели. Между тях са и Митич и Петров от ШК 
"Цариброд".

ога се срещат и всред железни рудни залежи във 
вид на разклонени и преплетени вейки. От този 
минерал се изработват предмети за украса. С те
чение на времето арагонитът се подлага на прек- 
ристалвзиране, остарява и се превръща в обик
новения минерал калцит. Арагонитът не трябва 
да се смесва с камъка "кремен”, коЙтопотича от 
силицев двуокис. Името арагонит дохожда от наз
ванието на испанската провинция Арагон. където 
е за пръв път е открит през 1775 г.

Въпрос: Има ли и други - освен петърлашките 
- големи и интересни пещери в Дпмитовградско?

Отговор: Геологичният състав на община Ди
митровград е твърде пъстър. Срещат се земни 
пластове от всичките три основни типа скали - градско има запазени варовикови ядки, в които се 
еруптивните (предимно в Бурела), кристалинни срещат пещерни образувания. Такава една пеще- 
(на юг от Петачинци и Искровци към РуЙ пл. и ра съществува в местността Совършец, която 
др.) и утаечни (варовикови). Пластовете на всеки още не е проучена... Босилеградските планини 
от споменатите типове скали не са от една и съща принадлежат към Родопския масив, едно от наЙ- 
старост, което увеличава разнообразието. НаЙ- старите сухоземия в Европа - около 600 милиона 
разпорстранени са варовиците (Стара планина, години него не е къпало море. През тоя дълъг 
Видлич, Петърлаш, РадеЙна Дерекул...). Понеже период що тектоничните раздвижвания, що ме
талични пещерни образувания се намират един- ханичната енергия на вятъра и валежите е образу-

място

19 декември в Ниш.е на

АНИТА АЛЕКСОВА СЕ КЛАСИРА 
ЗА ДЪРЖАВНОТО ПЪРВЕНСТВО
През първата седмица на декември в Ниш се проведе първенството 

на Централна Сърбия за девойки, жени и младежи по шахмат. В със
тезанието на жени и девойки участва и Аннта Алексова от Димит
ровград, кандидат-майстор. Тя зае 6 място с 4.5 точки от 6 партии и се 
класира за държавното първенство.

Сред състезаващите се младежи бе и Владан Игич, първокате
горник, който зае 17 място с 4 точки и не успя да се класира за дър
жавното първенство.

ствено всред варовиковите карстови терени, не вала и в селикатите пукнатини пещеровидни тво- 
учудва, че Димитровградско е сравнително бога- рения, особено по местата, където скалите са ого

лени... с.к. ФУТБОЛ
хуъж&тотШь ш Н. АЛЕКСОВ - СЕЛЕКЦИОНЕР НА 

ОКРЪЖНИЯ СЕНИОРСКИ ОТБОРВодоравно: 1. Дворец (син). 6. 
Най—големият стадион на света. 12 
Град в Тексас. 14. Вид маслиново дъ
рво. 15. Полско цвете. 16. Студена 
легна супа. 18. 17 и 9 буква 
буката 20. Река в Австрия и Гер
мания. 21. Обширна равнина в об-

Миналата седмица в Пирот се проведе събрание на Сдружението на 
треньорите от Пиротски окръг, на което присъстваха 
треньори от четирите общини на окръга.

Една от мерките за подобряване на футбола в окръга е и формира
нето на окръжни селекции във всички категории. За селекционер на 
сениорския окръжен отбор е назначен димитровградският треньор 
НОВИЦА АЛЕКСОВ, треньор на ФК "Балкански". За младежката 
селекция е задължен Саша Илнч от Бабушннца, а за пионерско-кадет
ската Драган Йованович от Пирот.

Това е значително признание за димитровградския футбол и преди 
за Новица Алексов, който получи предизвикателство да пот

върди треньорските си качества.

по-известни
12

на аз-
15 16

20ласгга на тропиците, покрита с ви
сока трева и редки храсти. 22 Монах, 
калугер (син). 23. Река в Европа 24. 
Задна част на шията, врат. 26. Пър
вият тон от музикалната гама. 27. 
Метални шкафове за съхраняване на 
пари. 28. Корален остров. 31. Дър
вени постройки. 33. Река в Южна 
Америка 36. Лично месгоимение. 37.

23

всичко27 2*

Д.С.31 32

36 ПРИ ТЕЖКА ЗЛОПОЛУКА В БЕЛЕШ

ЗАГИНА ОСМОКЛАСНИЧКАТА 
МАРИНА АЛЕКСОВА

37 зк

Бившата столица на Германия. 39. 
Ум, разсъдък (син.). 40. Течение в рок 
музиката 42 Острови в Тихия 
44. Малкото

40 42

океан.
име на американския 

боксьор Мухамед. 45. Положителен
47

Една осмокласничка загина на място, а две са наранени при 
злополука на пътната отсечка между моста на Лукавашка река и 
магазините на Сточар” в разсадника.

На 4 декември около 21 часа наблизо до магазините на земедел
ската кооперация "Сточар" Ненад Васов от Желюша е върхлетял 
с колата си на група ученички, които стояли край пътя, чакайки 
другарка. На място е загинала Марина Алексова, отличничка от 
УШз клас на основното училие в Димитровград. С тежки контузии 
е Таня Кръстева, която е настанена в Пиротската болница, докато 
сестра й Йелена е леко наранена и се възстановява вкъщи.

Неофициално узнаваме, че злополуката се случила поради 
неприспособената към условията на пътя скорост и под влиянието 
на алкохол. Според друга версия, водачът на колата Ненад Васов е 
бил заслепен от идващата му насреща кола. Следствието е в ход, а 
Васов е задържан в предварителен арест.

полюс на батерия. 46. Филм на С 
Сталоне. 47. Вокално произведение държава. 13. Разтопена маса от вул- постройки за стража. 38. Вид лепило, 
за един глас, придружавано от ор- канични изригвания. 17. Марка рус- 41. Река в Италия. 43. Лично

ки самолети. 19. Спестителност
ме-

кестьр, главно в опера.
Отвесно: 1. Планина в Средна (син.). 21. Остидийско тревно 

Азия. 2 Столицата на Йордания. 3. тение, от чието семе се получава мас- 
Политура (син.). 4. Мярка за земна ло. употребяващо се особено

стоимение.
рас-

Решение на кръстословицата 14 
Водоравно: 1. Ана Каренина. 11. 

повърхнина. 5. Известният луксозен карството. 23. Подарък (син.). 25. На- Ра. 13. Полис. 14. Марина 15. Ев. 16. 
кораб, потънал през 1912 година 6. Р°А, населявал Балканския

в слад-

полуос- Мери. 18. ИМТ. 19. Ме. 20 Нил. 22. 
Река в Сърбия. 7. Вид печатарска тров. 27. Съд, в който се вари ракия Народ. 24. Омар. 26. Инак. 28. Сиг- 
машина 8. Телефонен повик. 9. Бъл- и пр. 29. Безалкохолно питие. 30. Чо- 
гарско мъжко име. 10.1 и 3 буква на век, който отглежда кози. 31. Малка'

нали. 29. Наталия. 31. Ирак 32 Ир
ония. 34. Лоара 35. Ом. 36. Бета 37. 

азбуката 11. Населението на една река, поток 32..Река в Сърбия. 34. Ти. 39. Ан 40. Том. 41. Стоян. 44.
Неда Арнерич. 3$. Високи каменни Кикинда 45. Паун А.Т.ш 10 ДЕКЕМВРИ 1999 г.



ж 11 ЩЕ
НА ЕВРОПЕЙСКОТО На 16 декември 1999 година се навършва ЕДНА 

ГОДИНА от смъртта на нашия мил и непрежалим 
татко

ПЪРВЕНСТВО ПО ШАХМАТ В Грузия^™™“

ЮГОСЛАВЯНКИТЕ - ВИЦЕШАМПИОНКИ ИВАН ТАНЧЕВ ТАНЧЕВ 
от село Поганово

а на 30 януари 2000 година се навършват 4 
ГОДИНИ от смъртта на нашата мила и непрежа-

След като испанската състе
зателка Ернандез 
тията си

предаде пар- 
срещу Алиса Марич в 

последния кръг на Европейско
то първенство по шахмат в Гру
зия стана ясно, че 
дини югославянките

лима майка
ВЕЛА ТАНЧЕВА 
от с. Поганово

Панихидата ще се състои в Светиниколската 
черква в Ниш на 11 декември т.г. в 12 часа.

Опечалени: син Нота и дъщери Милка и Криса със 
семействата си

след десет го-
отново ще 

окичат гърдите си, един медал - 
сребърнен.

Въпреки голямата истина, 
огромен успех за юго-че това е 

славските На 14 декември 1999 г. се навършват две 
години от смъртта нашахматистки,все пък

си остава тъжната сянка, че за КИРИЛ МАНЧЕВ 
даракчия от село Радейна

Поклон пред паметта му!
По този повод на 14 т.м. от 12 часа ще дадем 

панихида на гробищата в село Радейна.

косъм беше пропуснат шансът 
да се спечели шампионската 
тла.

ти-
Защото югославянките бя

ха начело на класацията все до Наташа Бойкович
Опечалени: семейство Манчеви

ЛИЛИЧ ЧЕСТИТИ НА ШАХМАТИСТКИТЕ 
Председателят на Югославск осмия кръг, когато с половин то

чка ги изпревариха словакинитс 
и запазиха тази преднина до кр
ая на състезанието.

инт

сребърен медал.
„Пра изключително сплна

СКРЪБ|НА ВЕСТ
С дълбока болка в сърцата и душите си осве

домяваме роднини, приятели, ученици и познати, 
че нашата скъпа майка, съпруга, снаха и сестра

СВЕТЛАНА СТАВРОВА 
от Димитровград

почина твърде рано, победена от коварната съдба, в петък на 3 
декември 1999 година, в 32-та година на живота си.

Със своята красота, благородство и любов тя се вписа в нашите 
мисли и сърца во веки веков.

В тези, най-тежки моменти за нас, изказваме голяма благодарност 
към всички, които ни изказаха съболезнование и ни помогнаха да 
оцелеем в трудните дни, които изживяхме. Особена благодарност 
изказваме към най-близките роднини и приятели, основното учи
лище "Моша Пияде" и Радио-телевизия “Цариброд".

спечелиха второ място и

За разлика от женския, юго- 
славкият мъжки отбор завърши 
състезанията в долната част на 
таблицата - 27 място от 36 от
бора.

конкуренция се изявиха пашето знание, 
борба, упоритост и умеипето на ръководството 

на отоора. Особено ме радва фактът, че в този трудни моменти, 
през който минава нашата страна, с огромното си желание да 
побеждавате на шахматното

готовността вп за

поле вие допринесохте гласът ви 
Югославия да се чуе в най-добра светлина пз цяла Европа.
Вашият успех несъмнено ще даде голям принос за реафнрмацията 
на юголсавскпя шахмат и за неговото завръщане па мястото, което 
дълго години заемаше в Европа п п света, с което по най-добрия 
начин се реализират целите, конто съвместно си поставихме*', се

На първенството в Батуми 
(Грузия) българският мъжки 
отбор спечели 4, а женският - 6 
място в Европа.

казва между другото в честитката на Зоран Лилии.' СПОРТИСТ НА 
СТОЛЕТИЕТО —! 

ПЕЛЕ
Опечелени семейства: Ставрови и Воинови

БАСКЕТБОЛНИ НОВИНИ
Навърши се ЕДНА ГОДИНА от смъртта на нашия 

обичан и непрежалим баща, свекър, дядо и 
прадядо

В анкета на агенция "Ройтерс” 
за спортист на столетието с изб
ран бразилският футболист Пе- 
лс, комуто 54 журналисти са дали 
146 точки. На второ място с бо
ксьорът Мохамед Али от САЩ, а 
на трето Карл Люис, лекоатлет от 
САЩ.

• Димитровградският баскетболист Зоран Геров неотдавна бе 
избран за член на Скупщината на Баскетболния съюз на Сърбия и 
член на Скупщината на Баскетболния съюз на Югославия. ^

• В края на миналия месец в Димитровград пребивава Зоран 
Радович, генерален секретар на Баскетболния съюз на Югославия. 
Придружаван от бившите югославски баскетболни национали Не- 
бойша Зоркич и Райко Жижич, Радович се срещна и проведе ра 
вор с треньора и капитана на "Димитровград-Панонияшпед" Зо
ран Геров. Прочутите югославски баскетболисти бяха тръгнали за 
София, на тържество по случай 80— годишнината от създаването на 
Българския баскетболен съюз. Макар че бяха запланували, те ня
маха време да посетят строещата се спортна зала в Димитровград

Б. Д.

*
БОРИС ПЕЙЧОВ (1920 -1998) 

от Долна Любата
Панихидата ще се състои на 19 декември 1999 

година от 11 часа на долнолюбатските гробища.
Каним роднини, съседи и приятели да ни придружат.зго-

Същатп агенция е провела ан
кета и за избор на спортист на го
дината в света. Тази също ласкава 
титла е спечелил Лснс Армстронг, 
колоездач от САЩ, след него е

Опечаленото семейство

Тези дни се навършват 55 ГОДИНИ от преждевременната смърт 
на баща миМайкъл Джонсон, лекоатлет и т.н.

БОРИС РАДЕНКОВ 
(1911 -1944) 

и 12 ГОДИНИ от смъртта на майка ми
МИЛАНКА РАДЕНКОВА 

(1914- 1987) 
от село Мусул

Д.С.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ОТБОР НА ФК "МЛАДОСТ" ИЗДАДЕ СЪОБЩЕНИЕ ПО 
ПОВОД СКАНДАЛА ВЪВ ВРАНЯ

ПРИСТРАСТНИЯТ СЪДИЯ ОБИЖДАЛ НА 
НАЦИОНАЛНА ОСНОВА

В паметта ни живеете и днес! 
Поклон пред светлата ви памет!

Стефан със семейството сиВечно благодарен

Изпълнителният отбор на ФК "Младост , сс 
казва по-нататък в съобщението, и сега, както и 
повече пъти досега, апелира към състезателната 

на Дивизията да объ-

На 12 декември т.г. се навършва ЕДНА ГОДИНА 
смърт на милата ни съп-еща между ’ Рад-Скандалът на футболната ср 

нички” от Враня и "Младост” от Босилеград в 
полусезон в Окръж-

от преждевременната 
руга, майка, сестра, свекърва и баба

ДОНКА РАНГЕЛОВА 
(1934-1998) 

от Сурдулица

последния кръг на есенния
футболна дивизия Враня, когато при пре- 

1 ;0 за босилеградския отбор съдията С ь- 
Стоич ог Враня отсъди дуела за домак- 

мача поради острото
негодува не на няколко гостуващи футболисти, 
беше обсъден на извънредно Р^ширсно заседа- 

Изпълнителиия отбор на ФК Младост .

комисия и ръководството
по-голямо внимание когато определят кон 
ще ръководи отделни футболни срещи. До- 

-----, се случваше съдиите да са от мя
стото, от което е и отборът-домакин и затова, 
колкото и да желаят да бъдат обективни, те не 
могат да не "теглят” към своя отбор, както ее и 

на скандалната футболна среща пън Враня.

ната 
днина от

рнат 
съдия 
сега не рядко На този ден в 11 часа ще посетим вечния дом 

на скъпата МИ покойница на новите гробища в Сурдупица. Каним 
близки, приятели и съседи да ни придружат, за да почетем 
й и изкажем благодарност за всичко, което направи за нас.

рджан
ините, а слсд това прекъсна

паметта

Вечно скръбящи: съпруг Стефан, син Митко, дъщеря Виолета, снаха 
Нада, братя Георги и Митко, сестри Мара и Вера, внуци и роднини

ние на
След като бяха анализирани 
стка пои които е избухнал 
~ -26

се казва, че

Освен това, на много футболни срещи няма и слу
жители на вътрешните работи, заради което си- 

госуващите футболисти не винт и е 
според футболните пра-

всичките обстоятсл- 
скандалъг (за него

Изминаха ШЕСТ ТЪЖНИ МЕСЕЦА от смъртта 
вечно незабравим съпруг, баща, :тнагурностга

гарантирана, макар чс
омакинът обезателно трябва да осигури I я-

отбор на босилеградския 
съобщение, в което между другото _
Изпълнителният отбор не оправдава неспоргеме^
нската постъпка на участвалите в скандала фут
болис-ги на "Младост”. Същевременно

ИО най-остро осъждат и постъпката ия гла 
вния съдия и делегата, които е
отношение към домашния ог ор р сс
рачите от Босилеград. И съдията, и лмвгагьг. 
казва в съобщението, ползвали в ™ ^
йно вулгарни думи, дори и обижда ^
ална основа, а съдията Стоич посегнал ; 
зическа разплата с представителя 
дост” при подписването на служебния протокол.

на скъпия ни и 
дядо, тъствила д

хното присъствие.
Имайки предвид топа и редица други пропу

ски ИО заключи до края ни годината да ее про
веде конференция на ФК "Младост и в приет,ет- 
яие на най-отговорните лица а Дивизията

комисия да се направи

ВЛАДИМИР ЦВЕТКОВ 
от мах. Клисура - Долна Любата

«леновете Много си ни задължил със своята доброта и 
Затова сме ти вечно благо-жертвоготовност.

дарни и никога няма да те забравим. ^______
На 11 декември ще се състои панихида на долнолюбатските- 

гробища в 11 часа. Каним роднини, блиски и приятели да ни при-

11]на и чле-
иг-

сз.сте за тел нитанове на 
обстоен анализ на 
естествено и на пр 
чки” и "Младост”.

есенната частна първенството, 
екъснатия мач между "Радни- дружат.

Вечно скръбящи: съпруга Ката, дъщери Лиляна и Елка със
семействата си

М. Я.

10 ДЕКЕМВРИ 1999 г.
ШМШ



ЛОШЕ АЕРЕА>КЕ
бърдо съм увсл. ДокДа ти распраплям бас Манто у 

бсомо по-млади с бабуту - дс!|а доодеше на село, беше радос
а я и бабата на поодък

кикяо

голема. Надойду, надопеду унучетия, 
им пададемо: и сиреш;е, и масъл1|е, па зиме и оди месце и
орешкьи.

Тека беше преди годипеве.
Л съга кикво е - нейе пи за писуванье, ни за казуванье.

Ама че ти пишем, па ти прайи кикво знаеш с написаното.
нема место и никой ни не видиСа ка падомо - па нас ни где

у наше 90 годи не.
На еднотога сина помагаме та си направи убаву ижу, 

десетиП21 собе - деца ичженил, остали само он и жена му, и 
ни пече. Снаята не дава, а синят не смее

има

они у пешию - ама 
да каже гьк.

Л п/о смо давали и гору, и паре* да се направи тая япия -
пели нема документ, нища не важи.

Другьият син йе по-близо до село. И он направи ижицу, 
а у дворат - нийе си давамо паре - напрани и ижицу

Он денъска държи две празне иже - деца се изженила и 
отишла - имаю си свойе иже и средили си живот колко- 
толко, ама и при ньега нема место за нас Забоварило се све 
що йе давано. Са демек немяло градскьи клозет- кока нийе 
па у село све смо имали— а не .може ли да се припне па да 
се направи и тая мангусия-

Трекьият син йе далеко - он каже да би ни примил ама 
оно и за ньега нема место. Он примил у стан черку и зета,

за нас.
ЗЛАТНА БУКА

През септември един драговитчанин, 
живущ в Димитровград, събрал работ
ници и отишли да берат дърва в Рибни 
дол. Отрязал една малка бука и се на
хвърлил върху една голяма, столетна. 
По едно време пилата започнала да из
хвърля нещо лъскаво, жълто, метално. 
Понеже Рибни дол е познат между 
иманярите като богато, неизчерпаемо 
нманярско съкровище, той си помислил, 
че е открил злато в буката. Бързо загас
нал (спрял) моторната пила, малко се по
въртял около нея, уж да отстрани повре
дата и казал на работниците, че пилата е 
тежко повредена и не може да се поправи 
тук, в гората. Предложил им да закусват 
и те да си идат за Димитровград, а той ще 
отива за Драговита, уж там имал да 
свърши някоя работа. Но не отишел за 
селото, а се скрил и чакал работниците 
да си отидат. След известно време се 
върнал, съборил буката и я изрязал на 
парчета. Вместо очакваното злато, от 
буката извадил меден звънец, сраснал в 
нея кой знае кога. Така от алчност, да не 
дели "златото” с другите, останал и без 
залто и без дърва. За по-голяма беля, 
работниците му научили за случилото се 
и сега му искат от "златото”.

• Силните на деня са велики, само защото ние стоим на 
колене.

(Верньо)

• Ние винаги обичаме тези, които ни се възхищават, но 
не винаги обичаме тези, на които ние се възхищаваме.

(Ларошфуко)

• Всека власт е права, докато падне!

• Русите навремето заснеха филм "Таборът пътува 
към небето”. Крайно време е ние да засенем филм "Цените 
пътуват към небето”.

са има и унучетия-
И ка погледаш бае Манчо - лоше дередже.
И затова очу да подсетил', сви кой и старею на 

навреме да мисле. Нека придазаю на деца док 
нека си и бележе. Тука скоро йедън наш 90-годишняк имал 

проблем. Йедън оди синовете му почел да пре- 
тендируйе защо нема паре и куде су, а он извадил йедън 
дебел тевтер и му рекъл;

- Де са сине чети. Я съм си записувал за задньете 20 године 
кому кво съм давал.

Ка синат прочел книшчето - он се уватил за главу. Сваку 
годину на свакога оди ньи по свинче. Па за празниците по 
прасе или ягне. После - записано било кому колко телчина 
отишла док правил иже_ Па свако лето, за свакога оди ньи 
спремал по десетина-петнаес кубика дърва за огрев- При 
свако дооденье - сиренце, масълце-

Е, да ми йе некико са да могу да се върнем на 60 године, 
не по-малко - и я би отворил кпьигуту. Па би си уплачувал 
и за пендзию та са - ка би имал, малко оди парице - не би 
ме подритували сви.

Текова йе положението бае Манчо. Никой за стари на 
село не мисли, а и сам видиш кикво бучаво време настаде. 
Та очу моят пример да буде за наук на другьи.

Нека мисле и моите - и они че оегарею-
Не знам кико си ти. И ти си стар и дали си успеял навреме 

да си ис плетеш крошнюту, или че дойдеш на моето дередже-
Айде у здравйе и убаво да дочекаш с бабето 2000 годину.

село
може - ама

Б. Димитров
текъв

ДРАГОВИТЧАНИН И 
” КИНДЕР-ЯЙЦЕ”

Гледа драговитчанин как внуците му ядат "киндер- 
яйца” и решил и той да смаже едно. След като го изял,
попитали го:

- Е, бае, как яйцето, хубаво ли е?
- Хубаво и сладко, само има една махана - много му 

"опорит” жълтъкът!
(Разказала Мария Тодорова от Димитровград на 5,5

години)
Цветко Иванов

А.Т.

О АСЕН

Бая Пера оди Бурелат

СЪОБЩЕНИЕ
;7-

;брой на вестник "Братство" иде излезе 
като тържествен юбилеен и ново

годишен троброй с календар за 2000 година.
на 24
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