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ГОДИНА XI. * БРОЙ 1701/02 * 21 АВГУСТ 1998 г.* ЦЕНА 1 ДИНАР
ПЪРВАТА КОЛОНКГ СЛЕД ПОКАНАТА НА ДЪРЖАВНАТА ДЕЛЕГАЦИЯ НА СЪРБИЯ КЪМ АЛБАНСКИТЕ ПАРТИИ НА КОСМЕТ

БЕЗ БАРУТ АГАНИ НЕ ДОЙДЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ
Официалната покана на представителите на албанските партии за разговори с държавната делегация по всички въпроси касаещи с.е за 
Космет си остава и занапред отворена - заяви покрайнинския секетар за информации Бошко Дробняк

Ръководителят на албанския 
екип за преговори Фехмн Аганн 
и във вторник не се отзова на 
поканата на водача на държав
ната делегация, вицепремиера 
на Сърбия Ратко Маркович да се 
срещнат в Прищина.

След едночасово чакане да 
дойде Агани покрайнинският се
кретар на информациите Бошко 
Дробняк съобщи пред журна
листите, че официалната покана 
към албанските представители 
да разговарят по всички въпроси 
касащи за Космет си остава и за
напред отворена. С това, както 
каза Дробняк, държавната деле
гация изразява своята готовност 
за безусловни разговори с пред
ставители на албанците.

Дробняк запозна журналис
тите и със съдържанието на по
каната на Маркович до Агани, в 
която е "изразено удоволствие 
от факта, че албанската страна 
желае разговорите да продъл
жат възможно по-скоро.”

Вместо в Маркович, Агани 
се срещна във вторник с амери
канския посланик в Скопие Кри- 
стофер Хил, а преди тази среща 
заявил, че разговори с предста
вителите на Сърбия ще има след 
като бъдат изпълнени условия
та, които поставя албанската 
страна.

До водача на държавната дс-

разбиването и на по
следната база на 
шиптърските терори

сти в село Юник, недалеч 
от град Дечани оконча
телно е сразена военната 
опция на сепаратистите на 
Космет. Открита ли е с то
ва нова страница в решава
нето на кризата в южната 
сръбска покрайнина?

Размяната на писма 
между ръководителите на 
екипите за преговори - Рат
ко Маркович и Фехми Ага
ни в навечерие на прова
ления 15-ти опит за разго
вори оповести нова атмос
фера - без барутен дим.

Но, до пряки разговори 
не се стигна, защото шефът 
на делегацията на албан
ските политически партии 
на Косово и Метохия, Ага
ни предяви нови условия - 
изтегляне на силите на си
гурността и "прекратяване 
на репресиите срещу ци
вилното албанско населе
ние".

с
СПС : НЕЗАБАВНО 

ЗАПОЧВАНЕ НА 

РАЗГОВОРИТЕ
Социалистическата партия на Сърбия подкрепя опре

делението на държавната делегация на Правителството на 
Сърбия разговорите по всички отворени въпроси на Косово 
и Метохия да продължат незабавно.

В съобщението на Службата за инфирмиране към 
Главния отбор на СПС се добавя, че ”само с политически 
средства, т.е. чрез пряк и безусловен диалог може да се 
стигне до мирно, справедливо, хуманно и трайно решение на 
всички проблеми, като еднакво се уважават правата на 
всички граждани на Косово и Метохия и на всички национ
ални общности, които там живеят, изхождайки от прин
ципите за опазване на суверенитета и териториалната 
цялост на Сърбия и Югославия.” Противно на това трайно 
определение за диалог, ръководителят на делегацията на 
политическите партии на албанците на Косово и Метохия 
днес, без каквито и да причини не дойде на разговорите с 
ръководителя на държавната делегация на Сърбия в При
щина, се казва в съобщението.

По този повод СПС подчертава още веднъж, че кон- 
фронтациите, конфликтите и теророзма нанасят вреда на 
всички граждани на Косово и Метохия, и че от друга страна, 
продължаването на разговорите и решаването на всички 
отворснии въпроси с политически средства са в полза на 
всички граждани в тази покрайнина, без оглед на национал
ността.

Д-р Ратко Маркович, 
шеф на делегацията на Сърбия

легация на Сърбия Д-р Марко
вич, Агани изпрати писмо, в ко
ето казва, че ”за времето и да
тата за началото на срещата ще 
реши Кристофер Хил”.

След разговорите с Агани 
Хил се срещна с Ругова, а след 
това и с Адем Демачи, който от 
терористите в т.нар. АОК е 
упълномощен да бъде техен 
политически представител.

Колко ирационално е да 
се търси оттеглянето на си
лите на сигурността от Ко
сово и Метохия, което е на
ша суверена територия, по
каза промяната на стано
вището на Контактната 
група, след Московската 
декларация на президенти
те на Югославия и Русия - 
Слободан Милошевич и Бо
рис Елцин. Контрапродук- 
тивно е и настояването на 
шиптарската страна ви
ната за несъстоялите се 
разговори да се прехвърли 
върху сръбската страна по
ради "репресии срещу 
цивилното албанско насе
ление". Красноречиво до
казателство за това са не 
само стотиците и хилядите 
косметски албанци завър
нали се в домовете си след 
разбиването на терорист- 
ките банди, но и огромното 

доброволно 
предадено оръжие на сили
те на сигурността. Те го на
правиха това, защото се 
увериха, че силите на си
гурността в нашата страна 
еднакво гарантират лична
та и имуществена безопас
ност на всички граждани, 
без оглед на националност
та и вероизповеданието им.

Лидерът на косметски- 
оанци Ибрахим Ругова

(Танюг)

СРЕЩА ГРАНИЧ - ЙОВАНОВИЧ В ЗАГРЕБСЪОБЩЕНИЕ НА СРС

БЕЗГРАНИЧНО
ЛИЦЕМЕРИЕ

ДВЕ ГОДИНИ ВЪЗХОД НА 

ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ СРЮ И 

ХЪРВАТСКАСръбската радикална партия 
(СРС) изтъква в съобщението 
си, чс лицемерието на полити
ческите представители 
мстските албанци е безграни
чно, защото тяхното решение да 

участват в разговора за бъде
щето на Косово и Метохия под 
претекст, че диалог няма да има 

докато не бъде прекратено 
насилието, е доказателство за 
нарочно изкривяване на събити- 

южната сръбска иокрай-

• Подписано междудържавно 
споразумение за търговски от
ношения и насърчаване и за
щита на вложения • Догово
рено е да бъдат освободени 
всички осъдени и затворени 
лица от двете страни незави
симо от тежестта на престъп
лението им, както и да бъдат 
открити по две консулства • 
Ще се улесни издаването на ни
зи, а премахването им (иници- 

и този път бе

на кос-
количество

не

все

ята в
нина и за съзнателно укриване 

на албанскитена злодеянията 
терористи.

Сръбските радикали са уве
рени, че поведението на албан
ските политици не представлява 
изненада за никого в страната и 
света, понеже ония, които дълги 
години са сс готвили да осъще
ствят нелегалните си цели с въо
ръжени действия и терористи
чни атаки, много трудно реша- 
нат да участват в разговори и ди-

теал
смята, че атмосферата за 
преговори е благоприятна, 
докато по същото време 
назначеният от Ругова - 
Агани твърди, че не били 
изпълнени условията. Този 
факт недвусмислено по
казва сериозните разно
гласия в шиптърското ръ
ководство и проваля лега- 
литета и легимитета на Ру
гова и назначеният от него 
екип за разговори. А диа
логът, няма алтернатива. 
Едвам когато започнат 
тински безусловни разго
вори може да се очаква да 
млъкнат пушките.

а гипата за тона 
подета от СРЮ) остава да бъ
де съвместна перспектива

Външните министри на СР 
Югославия и Хърватска Жи- 

Йованоиич и Матс Гра- 
срещнаха в Загреб във 

само няколко дни

вадин 
пич се 
вторник - 
преди двугодишнината на спо
разумението за нормализира
не на отношенията между две
те страни, което беше подпи
сано на 23 август 19% година.

ало г.
Сръбската радикална партия 

счита, чс държавните органи г~ 
всички

на
ис- Сърбия са предприели 

необходими мерки за прекратя
ване на насилието в Косово и 
Метохия - се казва между дру- 
пгго в съобщението.

(На стр. 2)

В.Б.



НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯДВЕ ГОДИНИ ВЪЗХОД НА 

ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ 

СРЮ И ХЪРВАТСКА
ЖИВКОВ УМРЯ Той отнася поне 7 тайни

Със смгьртти си Тодор Живков огж** 
попе 7 тайни, които може би никога няма д* 
бъдат разгадани:

- Какво е участието му в убийството на 
Георги Марков?

- Бил ли е Живков агент на сунерноли- 
цаи Гешев?

- Каква е истината за и минния дьлг?
- Имал ли е им<ли и сметки в Швейцария 

или вила иа Женевското езеро?
- Какво са говорили на тайните си 

срсчци с Горбачов?
• Сам ли реши или някой го натисна да 

смени турските имена с български?
- Преврат или революция беше 10 иоем-

Тодор Живков изпадна в мозъчна кома 
и издъхна п 20,05 часа в сряда (5 август) в 
реанимацията на бившата правителствена 
болница.

Смъртта бе пазена в тайна 12 часа и бе 
обявена чрез БТА в 8,41 ч сутринта в чет
въртък.

Живков постъпил по спешност в болни
цата на 8 юли. Имал тежка вирусна инфек
ция, висока темп 
бронхопневмония, 
дели състоянието му и почти го излекували.

- После обаче настъпиха мозъчни усло
жнения с бърз и прогресивен ход и с разви
тие на множество иехемични огнища на моз
ъчната кора, обяснява д-р Герасимов, 
фьт на клинична база "Лозенец”.

През последните две седмици той е бил 
в частична кома. Събуждал се рядко, дори 
нс можел да различава най-близките си.

Между 4000 и 10 (XX) (според РоЙтсрс) се 
стекоха в жегата на митинга-шествие около 
ковчега на бившия Първи.

Тялото бе изложено за поклонение 1 час 
на пл. "Батенберг” и още 3 часа на Централ- 

софийски гробища. В 16,30 ч. Тодор 
Живков бе спуснат в земята без опело и без 
жито за "Бог да прости", 'Гой ще почива в 
гроба на съпругата си д-р Мара Малеева.

На поклонението не присъстваха дър-

(От стр 1)
истър Граним, Хърватска възнамерява 
същевременно да открие свое консулст
во и в Котор, за което очаква да получи 
разрешение от югославските власт, а 
дотогава ще организира "консулски дни" 
а споменатите югославски градове. Две
те страни се съгласиха да решат въпроса 
във връзка със задължителната осигу
ровка за автомобили (т. нар. "зелена кар
та"), за да могат югославските и хърват
ските граждани да минават през грани
цата без плащане на гази осигуровка. 
Прието е и югославското предложение 
за свободна продажба на югославски вес
тници п списания а Хърватска п на хър- 
ватски вестници и списания в СР Юго
славия. Двамата министри оцениха, чс с 
осъществен напредък и в преговорите 
между министерствата па транспорта.

В дневния ред на разговора бяха 
включени и въпросите, по които двете 
страни все още имат различни станови
ща. Постигнато е с ъгласие във връзка с 
метода за решаване на въпросите между
държавната граница, включително и на 
чувствителния в ъпрос за Прсвлака. И то
зи път югославската страна предложи

отношения се развиваха по възходяща 
линия, което констатираха и двамата ми
нистри на срещата си в хърватската с то
лица. Разбира се, през този период е има
ло 11 ТруДНОСТИ, НО ТС 11С СП ВЪЗПрСЛН ПО- 
добряването на бнлатералннте отноше
ния.

ерптура и десиостряни.з 
С мъка докторите овла-

Към досегашните постижения в нор
мализацията на междудържавните отно
шения на загребската среща бяха при
бавени още две важни споразумения, 
както и няколко договора за решаване на 
въпроси, имащи голямо значение за на
родите и гражданите от двете страни. 
Подписани са Търговско споразумение и 
Споразумение за взаимно насърчаване и 
защита на вложения. Договорено е да бъ
дат освободени всички осъдени н затво
рени лица от двете страни, независимо от 
тежестта на престъплението нм, в съзву
чие с принципа "всички за всички". Това 
трябва да бъде реализирано в най-крат
кия възможен срок.

По време на разговора в МВнР на 
Хърватска двамата министри посветиха 
голямо внимание и на програмата за връ
щане на бежанците и оцениха, че тя се 
реализира успешно. Йованович се застъ
пи за ускоряване на този процес и из
тъкна, че е необходимо да бъде склю
чено споразумение за компенсиране на 
унищоженото имущество, понеже това е 
една от най-важните предпоставки за по- 
бързо връщане на бежанците.

Окончателно е догодворено да бъдат 
открити две консулства на СРЮ в Хрват- 
ска н две консулства на Хърватска в 
СРЮ. Най-напред ще бъдат открити ген
ерално консулство на СР Югославия във 
Вуковар и генерално консулство на Хър
ватска в Суботица. Както обясни мнн-

ше-
ври?

жавни лица освен зам.-председателят на 
парламента Благовест Сендов.

На митинга в центъра на София първи 
от името на приятелите и сър 
вори бившият член иа Политбюро и г лавен 
редактор на "Работническо дело” Йордан 

отов.
Всички оратори изтъкнаха "добрия жи

вот по времето на Живков”.
Митингът освиркваше всяко споменава

не на президента Петър Стоянов, управля
ващото мнозинство и СДС.

атниците го-

ните

ОТ 1 ЮЛИ 1999 г. Деноминацията не се прави с цел финан
сова стабилизация, нито пък има нещо общо 
с девалвацията на лева, 
променя стойността си. 
тя запазва покупателната си способност, ка
то просто се облекчава паричното обраще- 
ние.

при която валутата 
При деноминациятаСМЕНЯТ ПАРИТЕ

Ог 1 юли догодина от всички български 
пари ще паднат трите нули. Решението бе 
взето най-напред от Упр 
БНБ. Вчера то бе одобс 
Остава правителството да предложи на пар
ламента да промени необходимите закони.

Така хиляда лева ще станат един, който 
както в Холандия например ще е равен на 

Ще изпреварим дори 
Португалия, където 100 ескудо са марка.

Ще се върнат позабравените стотинки 
от преди 10 ноември.

Сегашните 10, 20 
пенсионерите отново ще са 1, 2 и 5 стотинки.

В продължение на шест месеца след на
чалото на мярката, в обращение ще останат 
и старите, и новите банкноти и монети.

реципрочно премахнало на визите за 
гражданите от двете страни, но разго
ворите но този въпрос, както заяви Гра- 
нич, ще продължат все докато не се под
пишат

От деноминацията няма да пострадат 
влоговете на гражданите и фирмите, които 
за удобство ще бъдат в много по-понятни 
суми. успокоиха банкерите.

Промяната няма да се отрази на цените 
на предприятията, тъй като оценките и це
ните са в щатски долари и много лесно могат 
да се актуализират. Деноминацията на лева 
не променя с нищо приватизацията. Реално 
нищо не се губи. Напротив, без три нули 

шефът на 
хари Желя-

"24 часа", 7 август 1993 г.

лвителния съвет иа 
рено и от кабинета.

необходимите споразумения 
между министерствата на вътрешните 
работи.

Министрите на външните работи на 
СР Югославия и Република Хърватска 
Живадпн Йованович и Мате Граним ока
заха пълна подкрепа на Дейтънското 
споразумение п се застъпиха за после
дователно реализиране на всички дого
ворености от този документ.

една немска марка.

и 50 лева за радост на борави, заяви вчера 
агенцията за приватизация Зах 
зков.

по-лесно се

ИНТЕРВЮ СЪС СТЕФАН ВЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАЛКАНСКАТА ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ БИП ОТ СОФИЯ

НИЕ ТЪРСИМ КЪСИТЕ ВРЪЗКИ...
Господин Стефан Велев е председател иа Балканския информационен пул (БИП) от София и допреди няколко седмици генерален 
секретар на асоциацията на балканските информационни агенции (АБНА). Велев принадлежи към групата на най-именннтнте българ
ски журналисти. Той е идейният създател иа асоциацията АБНА. С него се срещнахме неотдавна в София и проведохме разговор 
специално за нашия вестник.

* Господин Велев, представете 
ни агенцията БИП.

-БИП е създаден през 1989 година, 
след големите промени в България. Ос
нователи на агенцията са 17 всекидне
вника от България. Агенцията всъщност 
представлява своеобразна асоциация по 
печата, която на своите учредители из
праща информации за ежедневните съ
бития и то най-късно 30-40 минути след 
събитието. В агенцията работят общо 37 
души, от които 20 са журналисти. Всичко 
се работи с помощта на компютри, чрез 
електронна поща, през Интернет. По то
зи начин се изпращат даже и цели стра
ници. Имаме няколко главни направле
ния: политика, икономика, спорт и т.н.

* Защо балканска, а не например 
българска агенция?

- Основателите на БИП знаеха, че те
първа предстоят контактите между стра
ните от Балканския полуостров. Те зна
еха, че Балканите са особен, много спе
цифичен, гигантски регион. В балкански
те страни живеят над 100 милиона души.
Значи, това е доста голям информацион- 
нен терен, който, за съжаление, все още 
не е постигнал истинското си информа
ционно обединение. Създателите на аге
нцията разчитаха, че ще направят стъпка 
към това обединение. Информациите от 
Балканите, разбира се, са най-интересни 
за народите, които живеят тук. Балкан
ите не са Аржентина или Бразилия. Те не 
са нито Франция, нито Англия. Нас ни 
интересува информация от Балканите, 
която може би не е толкова интересна за 
останалия свят. За съжаление, развива
йки тази теза, много бързо стигнахме до 
заключение, че информациите от Бал-

понякога бяха и злонамерени. Именно за
това възловата задача на агенция БИП е 
да създаде единно балканско информа
ционно общество и да се погрижи да обе
дини балканските агенции.

* Допреди няколко седмици Вие 
бяхте и генерален секретар на асо
циацията на балканските информа
ционни агенции, която съкратено се 
нарича АБНА. Представете ни и тази 
асоциация.

- Идеята за учредяване на една такава 
асоциация беше моя. АБНА е сформи
рана през 1993 година. В София тогава се 
събраха генералните директори на инфо
рмационните агенции от балканските 
страни. Започнахме с доста ентусиазира- 
ност, с доста големи проекти. Генерал
ните директори на агенциите, или тех
ните първи заместници се събират почти 
всеки шест месеца в страната, която е 
председател. Още в самото начало имаше 
доста въпроси, конто трябваше да се ре
шат: ембаргото срещу Югославия, ембар
гото на Гърция срещу Република Маке
дония, неуредените отношения между 
Гърция и Турция и т.н. Затова ние прие
хме няколко, бих ги нарекъл, златни пра
вила, от които (може би малко силно ще 
звучи) се поучиха и балканските дипло
мати. Първо, ние взехме решение да не 
спорим непрекъснато по въпроса кой да 
бъде председател, кой да бъде замеснитк- 
председател, кой да бъде генерален сек
ретар на асоциацията и т.н. В този смисъл 
се договорихме да приемем ротационни 
принцип при избирането на ръководния 
персонал. Председателят и заместник- 
председателят на АБНА се заместват на 
всеки шест месеца, докато генералният

За мен е недопустимо ТАНЮГ, 
белградската телевизия или някои от 
по-големите вестници от Югославия 
понастоящем да нямат свой коре
спондент в София. Също така е не
допустимо БИП, БНТ да нямат свой 
кореспондент в Белград, поради 
което ние продължаваме да получа
ваме информации от Белград, интер
претирани от кореспондентката на 
радио ” Свободна Европа” или пък 
взимаме новини от СНН. Това във 
всеки случай не е най-доброто ин
формационно решение.

Стефан Велев е роден през 1938 
година в град Радомир. С родителите 
си се преселва в София след социал
истическата революция в България. 
Дипломирал се е в софийския ма
шиностроителен факултет. Работил 
е във вестниците ”Технически аван
гард”, Литературни новини” и дру
ги. Бил е директор на програмата на 
БНТ и директор на информацион
ната агенция ” София-прес”. Като 
студент е пребивавал в Белград, къ
дето е работил във вестник ” Поли
тика” . От 1989 година е председател 
на балканската информационна аге
нция - БИП.

секретар се замества на една година. Ос
вен това решихме агенциите да се регис
трират по градовете, в които са създа
дени. По този начин избегнахме проток
олните закачки и опасности. Ембаргото 
срещу Югославия за нас не съществува
ше, защото това бе ембарго на други дър
жави срещу Югославия, а не срещу Бел
град, тъй като Белград е град, а не дър
жава. По-нататък, приехме английксия 
език като работен, английската азбука и 
английските наименования на държави
те, регионите и пр. Решихме на заседани
ята да няма никакви флагове и т.н. Може 
би малко пресилено ще звучи, но аз съм 
убеден, че ако АБНА беше създадена 
преди да започне конфликът в Югосла-

каните обиколят най-напред чуждестран
ните агенции, например Франс-прес, Рой- 
терс, и след това се връщат по линията на 
БТА,ТАНЮГ или някоя друга информа
ционна агенция от тези пространства. 
Значи, информацията вместо да се по
лучи на директна връзка, тя първо обик
оли чуждестранните агенции и след това, 
селектирана от западноевропейските аг
енции, идва например в София. Ние по
търсихме по-късите връзки, за да избе
гнем големите агенции и тяхната селек
ция на информациите. Често пъти инфо
рмациите, които получаваме от тези чуж
дестранни агенции са злонамерено инте
рпретирани. Ето например СР Югосла
вия през последните години имаше гор
чив опит в това отношение. По време на 
кризата в бивша Югославия сърбите бяха 
демонизирани и обвинени за войната, 
която избухна не по тяхна вина и не по 
тяхно желание. Информациите от Юго
славия тогава вървяха главно през СНН 
и не винаги бяга доброжелателни. Поняк
ога тези информации не бяха точни, а
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за това разбира се, е новият екип за преговори да не 
е само една нова игра, което оповестиха 
поставените във вторник нови условия 
безусловните преговори.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА ООП В 
ДИМИТРОВГРАД

понеже точната бройка все още не е установена, ма
териалните щети се преценяват на невероятните $ 25 
МЛР-, но и това число може би няма да бъде окон
чателно, имайки предвид библейските размери на ки
тайските наводнения.

В други части на планетата Земя върлува дъл
готрайна суша, която също може да се счита за при
родно бедствие, понеже предизвика огромни щети- 
намалявайки добивите от слскостопанските култури 
и предизвиквайки огромни горски пожари. Сушата се
риозно засегна особено югоизточната част на Сърбия, 
в която многократно са намалени добивите от цареви
цата, зеленчуците и овощните дръвчета. Истинско ща- 
стие е че тазгодишната жетва приключи в оптимални 
атмосферни условия, а добивите бяха 
ордни.

ПОДКРЕПА ЗА 

МИЛОШЕВИЧ И МВРсръбска покрайнина,

На състоялото се неотдавна заседание на Общинския от
бор на Общинската организация на пенсионерите (ООП) от 
Димитровград е обсъден шестмесечният финансов отчет на 
тази организация. Според този отчет приходите на ООП над
минават разходите с около 11,5 хиляди динара.

На заседанието е казано, че пенсионерите от нашата общи
на могат да бъдат сравнително доволни от социалното си по
ложение, особено когато се има предвид, че стопанската си
туация в общината и републиката като цяло не е достигнала 
задоволителното равнище.

ООП всеотдейно настоява да облекчи положението на сво
ите членове и е осигурила за тях около 400 литра олио от 
държавните резерви. Олиото е продавано на пенсионерите на 
по-ниска цена отколкото в тукашните магазини. По думите на 
председателя на организацията г-н Цветан Еленков наскоро се 
очаква ООП да осигури определено количество олио и за 
членовете на пенсионерската организация в димитровград
ските села. Също така се предприемат мерки за обезпечаване 
на захар от държавните резерви.

До края на настоящата година, бе изтъкнато на заседа
нието, 18 члена на ООП ще имат възможност да ходят на 
лечение в някоя от сръбските бани. Разходите за техния пре
стой в баните ще поеме Републиканският фонд за пенсионно- 
социално осигуряване. Възможност да ходят в баня е пре
доставена и на десет пенсионери, членуващи в димитровград
ската организация на пенсионерите по инвалидност.

Членовете на Общинския отбор обсъдиха и актуалната 
ситуация в Косово и Метохия. Те подкрепиха енергичните 
мерки на Републиканското МВР срещу терористичните атаки 
на албанските сецесионисти в тази южна сръбска покрайнина. 
Изказана бе признателност и на представителите на Югослав
ската войска за тяхната пожертвователност при опазването на 
държавната граница с Република Албания. Същевременно е

почти рек-

1/1 това лято си взе големи човашки жертви на на- 
V 1шите пътни артерии. Автобусната катастрофа не
далеч от черногорската столица Подгорица си взе 20 

жертви. Официалното съобщение за причините за 
катастрофата звучи като за рубриката "Да 

повярваме ли или не?"на Рипли: в кръвта 
на шофьора, едновременно и соб

ственик на автобуса са намерени 3,88 
к промила абсолютен алкохол, което 
Ъ по преценка на специалистите се 
В смята за "тежко отравяне с алко- 
Щ хол!!!" Веднага се поставя въпросът 
■ кой вози хората по нашите пътища, 
Ш при условията когато статистиката 
Г за броя на жертвите на пътните про

изшествия е неумолима: През пър
вите шест месеца на годината били 

загинали 600 души, а през началните де
вет месеца на миналата 1050 и претърпяли 

контузии около 20 000 души, които могат да се 
смятат за инвалиди.

суровата действителност все пък и това лято се 
случи нещо, което истински ни зарадва. Югослав- 

баскетболисти за четвърти път станаха све
товни шампиони, с което станаха най-успешната нация 
в тоя спорт на земното кълбо. Във всички гардове на 
страната се проведоха тържества по тоя повод, а в 
столицата националите бяха посрещнати от стохиляд- 
на маса фенове. На спортсмените наистина трябва от 
все сърце да се честити, понеже показаха как наис
тина може и трябва да се бори за националния три- 
кольор.-
/'"^ексефонистът Бил Клинтън най-сетне изсвири 

/една верна нота и пред съдията-изследовател си 
призна любовните си връзки с Моника Люински. През- 
иднтът на САЩ след това се извини публично пред 
нацията и отиде на почивка, далеч от Вашингтон. 
Големият въпрос сега е: кой пръв ще му прости - 
нацията или госпожа Хилари?

О ападните сили още ведъж не показаха 
ч-фазбирателство за нашите про
блеми и трудностите с тероризма с 
Косово и Метохия, но това е още 
един бумеранг. Ислямските фунда
менталисти организираха залагане 
на бомби край американските пос- 

в африканските столици 
Найроби и Дар ес Салам, което ре
зултира с много човешки жертви, мно
го ранени и огромна материална щета.
Отцепилото се крило на Ирландската ре- 
публиканска партия заложи взривно устрой- 
ство в северноирландския град Омах, когато заги
наха почти 30 души, което се смята за най-голямо 
тероростко злодеяние от основаването на ИРА. Като 
се имат предвид честите терористки акции на баский- 
ските сепаратисти и, че корзиканските сепаратисти 
оповестяват въоръжен бунт против френските вла
сти, човечеството по всичко личи сериозно е изпра
вено пред терористката опасност. Открит все още си 
остава въпросът, защо най-ожесточените противници 
на тероризма САЩ не искат все още т.нар. АОК да 
внесат в списъка си на терористките организации. 
Госпожа Медлин Олбрайт обеща 3 2 млн. за каквато и 
да било информация относно виновниците за експлоз
иите в Найроби и Дар ес Салам. А колко ли 3 млн. са 
дадени за въръжаването на шиптарските терори 
Космет? От една и съща каса ли са тези пари?!? 
уората в много краища на земното кълбо са изпра- 
.Лвени и пред капризите на природата. В Китай, 
особено в североизточната част на тази страна не
прекъснато валят монсунски дъждове, които предиз
викаха невиждани наводнения през втората половина 
на века. Животите си загубиха над две хиляди души,

в

олства

В
ските

подкрепена и политиката, която водят югославският през
идент Слободан Милошевич и правителството на Сърбия, как- 
то и тяхната решимост косовският проблем да се реши час 
по-скоро и по начин, който ще отговаря на всички народи, 
живеещи там.

Д-р Никифор Йованов от Димитровград е предложен за 
леуреат на тазгодишната септемврийска награда. По мнението 
на водачите на ООП със септемврийската награда трябва да 
бъде удостоена и МО Димитровград

сти в

М. Тодоров Б. Димитров

рите на България (от 1989-90 година на
сам) това е демократизацията в областта 
на печата и в областта на словото като 
цяло. У нас отпаднаха всички пречки за 
издаване на каквато и да е литература. 
Стига да е в рамките на конституцията, да 
не пропагандира насилието, враждата 
между народите и пр.

* Защо най-тиражните български 
вестници - "24 часа" и "Труд" - ги 
наричат и "германски вестници"?

- Защото ги купи германската иконо
мическа групировка "Вестдойче 
йнецайтунг”. В действителност тези вест
ници монополизираха печата. За ваше ос- 
ведомение в България се нродадат всеки 
ден по 800 хиляда екземпляра ежедне
вници. Петстотин хиляди от тях са йод 
кон трол на германската групировка, ио-

”Труд” има тираж от около 300 хи
ляди, а ”24 часа” има тираж от около 200 
хиляди екземпляра. Това е заплаха за бъ
лгарския словен печат.

* Сътрудничи ли агенцията БИП с 
вестник "Братство" и въобще с 
други медии от Югославия?

- Поддържаме изключително добри 
отношения със сегашното ръководство

"Братство”. Сътрудничим с 
Радио Ниш и вестника ”Народне повн- 
ис”. По време па ембаргото тези кон
такти бяха много по-интензивни. Ако 
имаше нещо добро в тази идиотщина, на
речена ембарго, то се отчита в приятсл- 

между сърбите и българите. Тези 
два народа, разделяни от политиката, от 
исторически злоинтернретираии факти, 
като че ли за първи път след много де
сетилетия се върнаха във времената на 
Раковски, когато са си оказвали взаимна 
помощ. Нещастното ембарго в този слу
чай изигра една положителна роля, тъй 
като българите и сърбите се върнаха на 
едни приятелски и искрени позиции. За 
съжаление, ние бяхме в Югославия по- 
често по време на ембаргото, отколкото 
сега. По това време на меп ми беше удо
волствие да отнеса факс-хартия и а моите 
колеги в "Народно новине”. С такива же
стове аз и моите колеги от Б ългария ле

вия, до въоръжени сблъсъци, до военна 
намеса и до ембарго срещу' Югославия 
щеще да се стигне по-трудно.

Аз смятам, че балканските информа
ционни агенции чрез своята асоциация, 
чрез своите регулярни срещи, дават пер
фектен пример и вървят пред полити
ците, пред дипломацията при решаването 
на балканските проблеми.

* Как се финансира асоциацията 
АБНА?

един човек, тогава ти е по-лесно да пре
скочиш един вид информация или да се 
отнесеш с пренебрежение към друг вид 
информация. Когато се завърнат в соб
ствената си страна, генералните дирек
тори не могат вече да гледат на информа
циите от другите балкански страни като 
чужди и неинтересни информации. Про
сто, това става нещо като част от тяхната 
работа и когато се завърнат в своите ст
рани, те не могат да пишат глупости за 
страните, от които са дошли.

* Каква е разликата между БИП и

Група от 50-тина журналисти от 
България по време на ембаргото по
сетиха Врапски окръг. Те видяха как 
живее този народ под ембаргото. Жу
рналистите разбраха югославската 
позиция. Права или не, това е от вто
ростепенно значение. Най-важното 
е, че я чуха от ваши министри, замест
ник-министри, ръководители на сто
пански фирми... Следователно, неща
стието, което сполетя вашата страна 
имаше и положителна страна, тъй ка
то се подобриха отношенията между 
хората, между журналистите. Ето на
пример, ние сега имаме страшно мно
го приятели в Югославия и то осо
бено в Ниш, което е и нормално, за
щото този град е отдалечен от София 
само около 160 километра.

- Ние успяхме да получим средства от 
Европейския съюз и в момента в Солун е 
в ход изграждането на една голяма ин
формационна банка - банка данни. Това е 
т. нар. проект ”Диаволос , което

коридор. Този проект би трябвало 
да проработи за 1-2 годинш Това е т. нар. 
"спътникова комуникация . През спът- 

всички агенции ще бъдат свързани

алгема-
БТА?

- БТА е държавна агенция, а държа- 
агенции винаги са обвързани с офи-вните

циална га политика. Общият проблем на 
балканските информационни агенции ле- 

в това, че те са държавни. Степените 
на свободата на тези агенции винаги са 

малки, тъй като те зависят от финан
сите и назначаването на ръководния пер
сонал става от държавата. БИП е съз
даден на друг принцип. Тази агенция е 
създадена на базата на асоцииране на

Собствениците на БИП са гла-

озна-
чава

жи
неже кахме да покажем на практика, че се со- 

лндарираме със стремленията на сърбите 
да запазят националната си независимо
ст, националните си идеали.

* А що се отнася до вестник "Брат
ство” ?

ник
едно към едно, т.е. ще се избегнат скъ-

комуникации между агенциите. Вся
ка агенция ще може да влезе в базата на 

агенция. Цялото инфор-

ло-

ШПС

пс-данни на друга
мационно, документационно, справочно 
богатство на една агенция ще стане дос- 

всички информационни

стници.
вните редактори на весгниците и няколко 
радио сганции. Пие сме неиранитслстве- 

организация и не зависим от проме- 
които неминуемо настъпват след 
правителство. Б'ьлгария, може би, 
отношение е най-типичният при

мер на Балканите. Тя се люшка от лявата 
социалисгическа опция до крайно дяспа- 

политика. През изминалите няколко 
години в БТА бяха подменени 3-4 генер
ални директори. След като дойде на влас г 

то назначава и нов 
на БТА. Той си из-

- Според мен, вестник "Братство” мо
же много повече да насочи вниманието си 
към българската общественост. Този ве
стник може да стане още по-жив и да 
използва текстови и снимкови материали 
от България. Мисля, че всички вие, бъл
гари, конто живеете там се интересувате 
от живота в нашата страна, тъкмо както 
и ние се интересуваме от живота във ва
шата страна. Навсякъде по света тези об
щности са мостове за дружбата. Това са 
колонни, благодарение на конто се извъ
ршва сливането между два народа. Не би
ва българската общност в Югославия да 
бъде използвана точно за обратни цели. 
Не бива да служи като кордон, който пре
чи да се решат елементарните проблеми 
между сърбите и българите, между Бъл
гария и Югославия. То трябва да бъде 
мост, с който трябва да се решават про
блемите. Вестник "Братство” и въобще 
издатателство "Братство пък трябва да 
бъдат основният трегер, основният но
сител на този мост.

аген-тояние на 
ции в региона.

* Подпомагат ли финансово 
АБНА и самите балкански страни?

на
на вестникнитс, 

всяко 
в зова- Не, всяка агенция се финансира от 

собствената си държава.
* До каква степен формирането 

на АБНА е оказало положително 
влияние върху сближението на бал
канските страни?

- Вижте, ще ви посоча един конкретен 
пример. Преди ДИ се учреди ЛБНА генер
алните директори на балканските аген
ции не се познаваха. Когато не познаваш

та
ството

ново правителство, 
генерален директор
бира нов екип и започва нова политика. 
Същевременно новият екип твърди, че 
старият е бъркал. Следващият нов 
екип”твърди, че "бившият нов е бъркал 
и Т.Н.. Една такава структура, каквато е 
БИП която с изградена от вестници е 
по-независима и, се надявам, ио-обекти-

В състава иа ЛБНА влизат девет 
агенции. Държавните агенции на Сл
овения и Босна и Херцеговина уча
стват в работата иа АБНА като наб
людатели, докато хърватската аген
ция не участва, тъй като хърватит 
казват, че не са балканска страна. 1 о- 

воля, която иие увяжа-

вна.
* Вашата оценка за българската 

журналистика днес?
- Според мене, ако има реална и то- 

1 в някои от секго-
Имторюто ••• Бобов Димитро,

вя е тяхна талка демократизация
вамс.
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РАЗГОВОР С ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОО НА ЮЛ В ДИМИТРОВГРАДБОСИЛЕГРАД

ЛЕВИЦАТА ОБЕДИНИНЯВА 

ПРОГРЕСИВНИТЕ СИЛИ
ДВЕ СЪОБЩЕНИЯ НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ 

ОТБОР НА ОО НА СНС члена от цяла Югославия. При избирането на 
членовете на Главния отбор е държана сметка ь 
този орган да бъдат равноправно представени 
общинските организации на ЮЛ от всичките ча
сти на нашата страна. От Ииротски окръг за член 
на ГО са избрани Петар Йончич от Бабушница, 
който същевременно е председател на Окръжния 
отбор на нашата партия, и Драган Божилович, 
един от лидерите на ЮЛ в Бабушиишка община! 
Пън всеки случай моето избиране в сткггава на 

Главния отбор на ЮЛ възприе
мам и като признание на ОО на 
ЮЛ в Димитровград като цяло.

* От създаването на ОО на 
ЮЛ и Димитровградска общи
на изминаха повече от две го
дини. Доволни ли сте от пости
гнатото?

- За тези две години Югосла
вската левица в Димитровград
ска община стана втора по голе
мина и значение политическа па
ртия в общината. Димитровград
ският ЮЛ непрестанно върви по 
възходящата линия и непреста
нно се масовизира.

///пи средата па миналия месен а Белград 
се Проведе Гпдншнт конгрес па 
Югославската леаппа. Па конгреса 
участва п делегации па Общинския отбор 
па ЮЛ от Димитровград, предвождана от 
председатели Георги Първанов, конто па 
С1ИЦНН конгрес бе набран .за член па 
Главини отбор па таен партии.

* Г-н Първанов, какви са 
Вашите впечатления от пър
вия конгрес па Югославската 
левица?

- Конгресът бе историческо 
и изключително важно събитие 
за по-нататъшното развитие на 
Югославската левица. Аз съм 
щастлив, че имах възмоност да 
бъда делегат на кош реса, да бч,- 
да сред хора, които се застъпват 
за югосламянстнот о, за мира, 
просперитета, свободата и ра
вноправието на всички гражда
ни па нашата страна, без оглед 
на тяхната национална и верска 
принадлежност.

От учредяването на Югосла
вската левица, преди четири го
дини, до днес това движение пре
раства в една твърде сериозна 
полит ическа сила, в чинто редици се стекоха мно
го умни хора, които могат да допринесат и допри
насят за в ъзстановяването на нашето общество в 
материално, духовно и всяко друго отношение. 
Несъмнено е. че Югославската левица днес обе
динява многобройните прогресивни сили у нас.

* Според Вас, кон са най-важните решения 
на конгреса?

- Най-важна е резолюцията, която обхваща 
всички области на живота и труда. С този доку
мент членовете на ЮЛ потвърдиха, че продължа
ват всеотдайно да се борят за идеята на югосла- 
вянството, за териториалния, политически и ико
номически интегритет на страната, възстановява
нето на семейството като най-чувствителния сег
мент на обществото и т.н.. При това е много важно 
да изтъкна, че Югославската левица иска да съ
трудничи с всички ляво ориентирани и демокра
тични политически сили както в страната, така и 
в чужбина.

* На първия конгрес Вие сте избрани за 
член на Главния отбор на на ЮЛ.

- Да, след проведеното тайно гласуване аз бях 
избран за член на този орган, наброяващ общо 216

Изпълнителният отбор на Общинския отбор на Социалисти
ческата партия на Сърбия и Босилеград неотдавна проведе 
цанис, от което издаде две съобщения. Идното е вън връзка с 
актуалната ситуация в Косово и Метохня, а другото е във връзка с 
опита на КИЦ 'Цариброд” - клон Босилеград - да направи скандал 
на проведения летен турнир по футбол.

В съобщението, отнасящо се до актунлиото положение в юж
ната покрайнина, се казва:

"Социалистите в Босилеградска община, и не само те, по и 
огромно мнозинство от гражданите, па конто ('В Югославия с при 
сърце, още от самото избухване па косовската криза оказват пълна 
подкрепа на мерките на държавното ръководство за миролюби
вото решаване па този проблем. Боснлсградскнте социалисти под
крепят и решението на лидера па коеметеките албанци Ибрахим 
Ругова да сформира нова делегация, която ще претоваря е вече 
сформираната държавна делегация за намираното на политически 
решения на косметскня проблем, е надеждата, че този п ът разго
ворите ще дадат очакваните резултати. С това вс ъщнос т се 
върждава градивната политика и готвпостта на и раните летвата на 
СРЮ и Сърбия чрез диалог и политически средства да се решават 
всички въпроси, от които записи осъществяването на граждански те 
и човешки права на гражданите в рамките на конституционните 
разпоредби.

Същевременно боен ле градските социалисти иодд-ържлт и ре
шението на държавното ръководство да призове всички честни 
албанци, конто под натиска на терористите са напуснали домовете 
си, да се върнат в тях, с което ясно се потвърждава становището, че 
Югославия и Сърбия правят ясна разлика между тероризма и терор
истите, от една, и честните лоялни албанци, от друга страна" - се 
казва в съобщението.

В другото съобщение се изтъква:
"Сдружението на гражданите Културно-информационен цен

тър на българското малцинство "Цариброд” - клон Босилеград - от 
основнаването си насам обезпокоява с различни провокации своите 
съграждани, забравяйки при това, че те са лоялни граждани на СР 
Югославия и Сърбия. От формирането си досега то вече няколко 
пъти се опитва да използва различни видове кул турни, спортни и 
други манифестации като институционална рамка за легално по
литическо действане от позициите на великобългарската политика 
и териториалните претенции спрямо СР Югославия, с което не 
допринася за укрепването п развитието на добросъседските отно
шения между Югославия и България.

Потвърждение на това е и най-новият опит на р ъководителя па 
клона в Босилеград да направи скандал на неотдавна проведения 
летен турнир по футбол, организиран от футболния отбор "Мла
дост", който по-късно да използва за политически цели. Алек
сандър Димитров, секретар на КИЦ - Босилеград, по време на 
финалната среща на турнира, противно на всички нропозиции и 
договори, упорито настоявал за неговия отбор да играят трима 
младежи български граждани (поданици), които случайно или на
рочно този ден пребивавали в Босилеград. Естествено, крайната 
цел на Димитров е била с тази постъпка, подобна на 
ворителния" концерт, организиран към края на септември мина
лата година в Димитровград, да направи скандал, който по-късно 
би използвал за политически цели, и да внесе безпокойствне сред 
младежта в града.

Организаторът на турнира правилно и добре преценил намер
енията на Димитров, остро реагирал и осуетил намеренията му.

Изпълнителният отбор на ОО на СПС в Босилеград много пъти 
досега реагира и осъди такива прояви, това прави и сега”, се казва 
в съобщението на Изпълнителния отбор на ОО на СПС в Босиле
град.

засо-

пот-

* Какви са бъдещите зада
чи на ОО на ЮЛ в Димитро
вград?Георги Първанов

Ние ще се стремим 
всеотдайно и по-нататък да укрепваме единството 
на левите политически сили в нашата община. 
Димитровградският ЮЛ занапред ще насочи 
своите сили предимно към възстановяването на 
тукашното стопанство, тъй като стопанството е 
базата, а всичко друго представлява надстройка.

* Какви са становищата на ЮЛ по отно
шение на акту алната ситу ация в Косово и Ме- 
тохия?

- Ние подкрепяме политиката, която води дъ
ржавното ръководство начело със Слободан Ми- 
лошевич. Всички жители на Сърбия и Югославия 
трябва да спазват валидните закони. Това се отна
ся и до албанското малцинство в Косово и Мето- 
хия, на което са обезпечени всички права, про
излизащи от международните документи за пра
вата на националните малцинства. ЮЛ категори
чно осъжда терористичните акции на албанските 
сецесионисти и застъпва становището, според ко
ето всяка държава има правото да се бори среиг' 
тероризма на своята територия.олагот-

Разговора води: Б. Димитров

АКЦИЯ НА ОО НА ДС В БО
СИЛЕГРАД

ОПОЗИЦИЯТА В БОСИЛЕГРАД НЯМА СИЛИ ДА СЪЗ
ДАДЕ КОАЛИЦИОНЕН БЛОК

ПОДПИСИ
СРЕЩУ

ГРАНИЧНАТА
ТАКСА

НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

- САМО ЕДИН ПОДПИСм. я.

ТРИБУНА В ПИРОТ
Открай време всеки си води политика както може и както я 

разбира. Б това отношение по нищо не се различава и опоз
ицията в Босилеградска община. По-осведомени казват, че дру
гояче и не може да бъде, понеже всеки, който се опитва да 
използва местните проблеми и интереси за политически цели, 
прави грешка. Според тях тази грешка била още по-голяма, ако 
политиката сс води за личен престиж.

Пример първи. От оповестеното преди няколко месеца съз
даване па опозиционен блок от общинските отбори на Демок
ратичната партия. Сръбското движение за обновление и Де
мократичния съюз на българите в Югославия останаха само 
празни думи и ялови надежди. За някои от отборите коалицията 
беше завършена работа. Надяваха се даже, че в нея ще влязат 
отборите на радикалите и на новите комунисти. Но те не само 
че не направиха това, но се пукна и сапуненият мехур на 
тройката. Сега представителите на трите отбора се обвиняват 
помежду си за несформираната коалиция. Някои изтъкват про
грамните различия, но почти всички са съгласни с това, че 
главната причина за неуспеха им е борбата за престиж, власт и 
лидерство.

Пример втори. След като нищо не стана от "голямата" коа
лиция, която да се изправи срещу властващата коалиция на СПС 
и ЮЛ, преди известно време беше подета инициативата за съз
даване на мини опозиционен блок от отборите на ДС и ДСБЮ 
с название "Босилеградски демократичен блок". Било плани
рано към него да се привлекат и безпартийни граждани. ОО на 
ДС изготвил споразумение за политическата коалиция, но 
досега то е подписано само от. неговия председател. В Общин
ския съвет на ДСБЮ подчертават, че решението за това с кого 
ще се коалират те, зависи от централата им в Димитровград.

В. Б.

СИНДИКАТЪТ И 

ИЗЛИШНАТА 

РАБОТНА РЪКА
Под девиза "Правителствата 

на Сърбия и Югославия да ос
вободят гражданите на Босиле
градска община от заплащане на 
гранична такса за пътуване 
България н Македония" Общин
ският отбор на Демократичната 
партия в Босилеград събира под
писи сред населението за према
хване на въпросната уредба. По 
думите на Драган Андонов, 
председател на отбора, акцията 
се води поради "отдалечеността 
на икономически изостаналите 
общини от главните пътни на
правления и пазари и големия 
брой роднини и приятели на хо
рата от този край в споменатите 
държави".

Андонов заяви, че досега над 
1000 души са подписали иска. 
"Целта ни е да съберем над 4000 
подписа, т.е. да ни подкрепят по
вече от половината гласопода
ватели в общината. Ако успеем, 
това ще бъде истински референ
дум на гражданите", каза той^

в

На 7 август т.г. в Пирот се проведе трибуна, на която бе раз
исквано за облекчаване положението на работниците, предста
вляващи излишна работна ръка в своите фирми. На трибуната 
присъства и подпредседателят на Републиканския съвет на Съюза 
на синдикатите (РССС) Радослав Илич, придружаван от сътру
дничките си Лилияиа Матович и Йелена Говедарица. Те запознаха 
присъстващите със становищата на Републиканския синдикат във 
връзка с осъществяването на социалните права на работниците, 
представляващи технологически излишък.

Експертните консултанти ог кантората на Трудовата борса от 
Ниш на трибуната говориха за задълженията на фирмите, т.е. ра
ботодателите към работниците, които са излишна работна ръка, 
както и за правата, които на тези работници осигурява Трудовата 
борса.

Трибуната бе организирана успешно от Общинския съвет на 
Съюза на синдикатите (ОССС) от Пирот. Освен споменатите уча
стници, в работата на трибуната се включиха и представители на 
ОССС от Димитровград, представители на синдикалните органи
зации от предприятията и учрежденията от Пирот и Димитровград, 

директори и юристи от тези две общини.както и
б. д.

о 21 АВГУСТ 1998 г.



ПЪРВИТЕ ШЕСТМЕСЕЦАН0тТодИКНАТАКТИВИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕЗ

НОВИНИ ОТ ” ГРАДНЯ”
ДАННИ, КОИТО ТРЕВОЖАТ И 

ПРЕДУПРЕЖДАВАТ

тревожни. Повечето от стопанските колективи 
функциониращи като самостоятелни предприя- 
™ 1,ли Ф“Р““. а » тези, които са в състава на 
предприятия и фирми от вътрешността отдавна 
вече не работят на пълни обороти,7 някои ра- 
ботят само от време на време. От общо 26 пред
приятия и фирми, занимаващи се със стопанска 
дейност (9 обществени и 17 частни), 13 са отчели 
загуба от 1 173 000 динара, а 3 не са работили 
Особено тревожи фактът, че по отношение на 
миналогодишния дефицит през този период за
губата е увеличена с 46 на сто и че над 90 на сто от 
нея принадлежи на предприятията и фирмите от 
обществения сектор, в който работят над 750 ра
ботника. Тревожен е и фактът, че заплатите в 
стопанството в Босилеградска община 
телно по-малки от заплатите

Работниците и механизацията на димитровградското ст
роително предприятие ”Градня” в момента са ангажирани на 
граничния преход Градина, където е в ход изгражда 
фри-шопа на белградската фирма "Циклон-верана”. Стойно
стта на тези строителни работи, които "Градня” провежда 
съвместно с явното предприяте”Комуналац” от Димитровград, 
е над 700 хиляди динара.

Преди няколко седмици "Градня” е сключила договор с ОС 
в Димитровград за строеж на още няколко солидарни жилища 

т. нар. солидарна сграда 2 на улица "Пастерова”. Изгра
ждането на тези жилища би трябвало да приключи до края на 
март 1999 година, а стойността на строителните работи 
на 1141 000 динара.

нето на

са отчели загуба, а 3 не са работили • 
низки в окръга

земеделската кооперация "Напредък” - 1000 ди- 
нара. Без загуба, а с минимална печалба са част- 

„ предприятия: "Веза”, "Дукат", "Липа-про- 
' занаятчийското предприятие "Стандарт”, 

Арнс , Слънце”, "Коле”, "Пирин”.
Частните фирми Уннверсал ’ и "Босилеград", 

както и търговското предприятие "Гросист” не 
работят от началото на годината.

Сегашното състояние на стопанството в об
щината, което, най-меко казано, е твърде неза
видно, дори тревожно посочва необходимостта от 
промяна на поведението на всеки стопански су
бект и откриване на възможности за евентуален 
изход от кризисното положение. Разбира се, при 
това наи-голямата отговорност се пада на ръко
водния кадър в предприятията и фирмите. Защото 
освен всеобщите икономически, политически и 
стопански затруднения, включително и псе още 
високите обществени данъци съществуват и 
гобройнн субективни причини. Крайно време е да 
се премахне един път завинаги твърде използ
ваното оправдание, че за всички трудности са ви
новни други, извън колектива, а не самите ра
ботещи в съответното предприятие или фирма; 
работата трябва да се разграничи от безделието; 
икономисването да се издигне на по-високо рав
нище; всеки работещ да преразгледа поведението 
си и да се отнася като собственик към работата и 
съоръженията, които стопанисва. Необходимо е 
занапред във всеки колектив редовно и критично 
да се анализира изпълнението за заплануваните 
дневни, седмични и месечни производствени за
дължения и да се оценява приносът на всеки 
участник в трудовия процес. Необходимо е много 
повече да се оползотворят съществуващите в об
щината природни ресурси. Това бе констатирано 
на проведените неотдавна отделни заседания на 
Общинския отбор на СПС и Общинската скуп
щина, на които покрай другото беше обсъдено и 
положението на стопанските колективи в общи
ната.

на
ните

възлиза

Б. Д.

НА ГКПП "ГРАДИНА" КРАЙ ДИМИТРОВГРАД

СТРОИ СЕ ОЩЕ ЕДИН 
ФРИ-ШОП

През средата на миналия месец започна изграждането на още 
един фри-шоп на ГКПП "Градина” край Димитровград. Става дума 
за обект, който се изгражда от белградската фирма "Циклон-вер- 
ана". Строителните работи се провеждат от димитровградските 
фирми "Комуналац” и "Градня”. Землените и бетонните работи, 
които

са значи- 
в стопанството в 

1 Мински окръг и Република Сърбия въобще. мно- сс провеждат от споменатите фирми, би трябвало да при
ключат до началото на октомври т.г.. Според предварителните 
планове фасадата на фри-шопа ще бъде изцяло изработена от 
стъкло, което ще различава този обект от останалите два фри- 
шопа в крайграничната зона. Продажбените помещения на фри- 
шопа ще бъдат с обща площ от около 200 квадратни метра. Скла
довите помещения ще обхванат също около 200 квадратни метра.

По думите на ръководителите на белградската фирма в този 
фри-шоп ще се продават стоки, които по принцип се продават и в 
други обекти от този вид. Съществува реална възможност обектът 
да се ползва от време на време и за изложби, тъй като фирмата 
"Циклон-верана” е генерален представител на автомобилния ги
гант "Пежо”, както и на още няколко известни европейски фирми.

Според данните, конто обнародва Заводът 
за статистика, средният личен доход за юни тази 
годпна в стопанството на Босилеградска общи
на възлиза на 535 динара. В това отношение 
Босилеградска община е на последно място в 
Пчински окръг. На първо място с 919 динара 
заплата е Враня, след това е Сурдулица с 919 
динара. Следват: Буяновац с 904 динара, Вла- 
дичин хан със 727 динара, Търговище с 678 ди
нара и Прешево - 613 динара. Средният личен 
доход за същия месец на окръжно равнище е 
над 760 динара, а на републиканско - над 950 
динара.

Б. Д.

НОВ ДИРЕКТОР НА 
”СВОБОДА”Според шестмесечния финансов баланс, най- 

голяма загуба - 900 000 динара - има търговското 
преприятие "Слога", което вече две години не 
работи и е под фалитна управа, след това пред
приятието за селскостопанска дейност "Напре
дък" - 91 000 динара и "Автотранспорт" - 44 000 
динара. Следват: строителното предприятие "Из- 
градня" с 24 000 динара, след това "Прогрес" - 16 
000 динара, явното предприятие "Услуга" - 8000 
динара и Ветеринарната станция със 7000 динара. 
Известна печалба през посочения период отчитат 
само "Бор" и "Кварц".

От предприятията в частния сектор най-гол- 
яма загуба отчете търговското предприятие 
"Мил-комерц" - 30 000 динара, след това "Йоска- 
комерц" - 18 000 и по 15 000 динара отчетоха 
"Ибер" и "Верстем”, "Гранит” - 4000 динара и

Зоран Косович, юрист от Белград, е новият директор на 
конфекция ” Свобода” в Димитровград.

Така реши Управителният съвет на конфекцията на засе
дание от 13 август т.г.

Косович досега е работил като юрист в градския транспорт 
в Белград.

И на едното и на другото заседание бе из
тъкнато, че изходът от тежкото стопанско по
ложение трябва да се търси в доходното свърз
ване със стопански предприятия и фирми от вът
решността, преди всичко с предприятия от Пчин
ски окръг, каквито са ЮМКО, СИМПО, "Коща- 
на" и други, както и в по-целесъобразното полз
ване на всички вътрешни ресурси, откриване и

А.Т.

В "КОЖАРА"
въвеждане на нови производствени асортименти, 
които се търсят на домашния и световния пазар, 
както и в по-голямата помощ от различни репуб
ликански институции.

ПРИСТИГНА КОЖА ОТ 
АВСТРАЛИЯм. я.

Преди няколко дни в предприятието "Кожара" от село Желюша 
пристигнаха два контнгента сурова овча кожа от Австралия. Става 
дума за 27 хиляди бройки кожа, т.е. около 20 хиляди квадратниРАЗШИРЯВА СЕ ” ИЗТОЧНАТА 

ПОРТА” НА ДИМИТРОВГРАД
метра.

През последните няколко месеца в това предприятие пристиг
наха над 60 хиляди бройки кожа от Австралия, Южноафриканската 
република и от домашния пазар. Благодарение на този производ
ствен материал във фирмата се надяват да поддържат контину- 
итета на производството до края на настоящата година.

Преработката на пристигналите кожи понастоящем е най-важ
ната задача на кожарите от Желюша. Повечето от 90-те производ
ствени работници са прехвърлени в цеха за преработване на ко
жите, така че мощностите на този цех са натоварени стопроцен
тово. Фирмата е ангажирала и 10 нови работници, така че в непос
редственото производство сега работят около 100 души. Заедно с 
тях са и няколко хора от ръководството на фирмата.

Въпреки огромното ангажиране на всичките заети, заплатите 
още не са достигнали желаното ниво, тъй като значителна част от 
осъществените приходи се отделят за издължаване на дълговете от 
миналия период, когаго "Кожара" не е работила или е работила 
минимални обороти.

чки строителни работи трябва 
да бъдат завършени до 8 септем
ври, когато се очаква и търже
ствено откриване на реконстру
ираната улица.

След като в началото на ля
тото бе благоустроен входът от
към западната страна, от Лука- 
вашкага рампа до гарата, с уреж
дане на източния вход се реали
зира заплануваното благоустро
яване на центъра, който наисти
на доста дълго бе неоснователно 
пренебрегван.

да се използва старата настилка, 
която междувременно е махната 
и поставена от чакъл, след което 
предстои и самото асфалтиране. 
Улицата ще бъде разширена и 
при гаражите, които, за съжале
ние, ще си останат взшреки из
пълнителните решения за тях
ното
но ще се благоустрои и празното 
пространство срещу Гациното 
кафене на мястото на някогаш
ния магазин "Мама”. Новата до
говорена сума за реконструкция 

улицата е 836 521 динара. Вси-

След като повече от шест го
дини ежегодно се намираше в 
плановете за реконструкция, 
улица "Найден Киров", източна
та входна врата в Димитровград, 
най-после ще бъде реконструи
рана напълно. ГГьрвоначално бе 
договорено с "Нискоградня от 
Пирот да се постави тротоар от 
лявата страна на улицата (от дяс- 

къщи) и да се асфал- 
коловозното платно. Дого-

премахване. Същевремен

ната няма
натира

корените работи са били на стой
ност 502 хиляди динара.

Като започнаха работите, 
стана ясно, че една от най-ожи- 
вените улици в града е широка 
само пет метра. Тъй като бор
дюрите от двете страни бяха

на асфалтното платно,

б. д.А.Т.на

МЕЖДУ 1636 ГОСТИЛНИЧАРСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ФИРМИ В СЪРБИЯ Що сс отнася до транзитните 
пътници, в ” Балкан” изтъкват, 
че в сравнение с миналата 
година техният брой сс е 
упеличил. Това се отчита въз 
основа на издадените визи, 
плащането на митнически 
такси и застраховки. Особено е 
увеличен броят на транзитните 
пътници от Германия към 
Турция и обратно.

БАЛКАН” НА 22 МЯСТОна
място, а по успех в стопанисването - на 22 
място. Топа е определено въз основа на спо
собността на фирмата да осъществи печал
ба чрез ангажирането на работната ръка и 
собствения капитал. За осъщественото 22 
място "Балкан" с получил специален серти
фикат, който ще бъде включен в специализ
ирана публикация на сръбски и английски 
език. Безспорно е, че това представлява гол- 

признание за "Балкан”, особено при 
днешните трудни икономически условия и 
значително намалелия транзитен туризъм.

компанията "Ин-нивото
то при разминаването например 

камиона този проблем не 
се забелязваше, тъй като те мо
жеха да излизат извън платното. 
Това не можеше да продължава 

Отговорните фактори в 
общината реагираха бързо и 
веднага беше договорено улица
та да бъде разширена колкото е 
възможно - в случая да стане 
шест метра. С разширяването 
обаче се измества централната 
ос на улицата, а това от своя 
страна означава че вече не може

&Група специалисти от 
тер инвест публик АД” от Белград вече вто
ра година правят анализ на стопански фир
ми за да им сс определи мястото в стопан
ството на републиката. Кой какво и къде е 
в стопанството на Сърбия и кои са 1000-та 
най-успешни предприятия, е название на 
анализа, който тази година е обхванал 67 Ж) 
Фирми, представили окончателната равнос
метка в съответната служба за оборот и пла- 
Iцнмс. Между 1636 фирми в областта иа гос-
тилиичарствотои туризма Балкан 01 Ди 
митровград по големина се намира

I

на два

така. а
ямо

А.Т.на 354
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ВЪПРЕКИ СТАЧКАТА НА КОМБАЙНЕРИТЕ ОТ 28 ДО 30 АВГУСТ

ЖЕТВАТА В ДИМИТРОВГРАДСКО 

ПРИКЛЮЧВА УСПЕШНО
ДНИ НА

ПЧЕЛАРСТВОТО 

- НИШ ’98Един полицай трибппше да се 
намеси и да обвини събралите се 
комбайнери в нарушаване на 
движението в града, та те да пре
местят комбайните си от площа
да. Това се случи на 2.3 юли т.г. 
Причината за тази своебразна и 
безпрецедентна стачка на ком- 
байнсрнте бе определената от 
Общинския щаб цена на техните

Манифестацията, както е оповестено ще открие градоначалникът 
на гр. Ниш Зоран Живкович.

В края на месеца на ул. "Победа”, най-хубавата улица в Ниш, 
т.нар. пешеходна зона, за пръв път в тази част на нашата Репуб
лика ще се проведе манифестация на пчеларите и произво
дителите на уреди и съоръжения за пчеларството. Очаква се 
свои изделия да представят над 60 производители и известни 
специалисти от страната, Република Сръбска, България и Ма
кедония. През заплануваните три дни в Ниш ще се проведе 
продажбена изложба на лекарства, прибори, мед и изделия от 
мед, а ще бъдат изнасяни и сказки за съвременните течения в 
тази стопанска област и за ползата от изделията от меда.

Манифестацията се организира от Сдружението на пчела
рите "Матица” в Ниш, а ще бъде открита от председателя на 
градската Скупщина Зоран Живкович.

Манифестацията ще се придружава и с повече други кул- 
тирни прояви, каквито са изложби на рисунки с тема пчелар
ство.

услуги.
След като на първото засе

дание не определи цената. Об
щинският щаб след това реши за 
един ожънат хектар, без да се 
балира сламата, да се плаща 540 
динара. Ако сламата се балира 
600, а ако се събира и плявата - 
650 динара. Недоволни от тази 
цена, въпреки започналата жет
ва. на 23 юли комбайнернте бло-

Комбайнорито задръстиха движението пред обащната на 23 юликнраха площада с тежките си ма
шини, наслоявайки за нова цена.
На спешно заседание на Общин
ския щаб за жетвата цената бе повишена на 600 
без н 700 динара с балиране на сламата. Ком- 
байнернте останаха доволни от тази цена.

Що се отнася до самата жетва, както ни осве
доми Иван Ацев от земеделската кооперация 
"Сточар”, която официално е изпълнител на жет- 
вените работи, до 15 август жетвата в частния 
сектор е почти завършена, с изключение на 1-2%, 
останали в района на Висок. А частните селскос
топански производители тази година са засели

пшеница п други зърнени култури върху площ от 
1450 хектара. Земеделската кооперация има 327 
хектара пшеница. Според Ацев до 15 август са 
ожънати пад 60 на сто. Очаква се, казва Ацев, 
жетвата на територията на общината да завърши 
за десетина дни, около 25 август. В прибирането 
на реколтата са участвали над 20 комбайна, 
предимно частни.

Що се касае до добивите, те са доста слаби - 
средно 2500 кг от хектар.

В.Б.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

СРЕДЕН СЕНОДОБИВ, 

КАЧЕСТВЕНО СЕНО
А.Т.

Благодарение на хубавото време сенокосът това лято 
приключи по-рано в сравнение с миналата година. Тазго
дишният сенодобив е по-малък от миналогодишния, но за
това пък сеното е много по-качествено.

В разговора с мнозина селяни узнахме, че животново- 
дите са осигурили достатъчно количество сено за добитъка 
си, въпреки че над 50 на сто от ливадите останаха неокосени 
поради все по-голямото обезлюдване на селата в общината 
и рязкото намаляване на добитъка.

При благоприятно време и жътвата в Босилеградска 
община трябва да приключи до няколко дни. За разлика от 
по-ниските села, за които тази година не беше особено 
плодородна, в планинските села сега очакват по-добра рек
олта.

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ КАМЕЛИЯ ВОИНОВИЧ, ПЪРВАТА ЖЕНА-ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР 
ОТ ДИМИТРОВГРАД

ВЕТЕРИНАРСТВОТО 
ТРЯБВА ДА СЕ 

ОБИЧА
Камелия Вокнович е дъщеря на известните 

димитровградчани Цветанка и Милорад Вои- 
нович. Повод за разговора ни с нея е фактът, че в 
началото на годината тя се дипломира в белград
ския ветеринарен факултет и по този начин стана 
първата жена-ветеринарен лекар в историята на 
Димитровградска община.

* Камелия, какво Ви мотивира да следвате 
именно ветеринарството?

- Мотивира ме голямата любов към живот
ните. Винаги съм имала у дома някой домашен 
любимец. Започнах да следвам ветеринарство, не- 
знаейки какво всъщност представлява тази наука. 
По време на следването научих, че ветеринар
ството обхваща и други дисциплини, като на
пример контрола на хранителните стоки и пр. Във 
всеки случай огромната ми любов към животните 
бе решаващ мотив да се запиша именно в този 
факултет. Хората, които обичат животните, оби
чат повече и хората. Това доказват и някои научни 
изследвания.

* Вие сте първата жена-ветеринарен лекар в 
историята на Димитровградска община. Имате ли 
някакво особено чувство заради това?

- Ха, някакво особено чувство нямам. Може би 
такова чувство имат хората около мен. При нас 
особено девойките гледат със скептицизъм на ве
теринарството, мислейки вероятно, че това не е 
подходяща професия за една жена. За щастие, в 
последно време този скептицизъм като че ли из
чезва. Когато се записах във ветеринарния фа
култет, през същата година този факултет запо
чнаха да следват почти еднакъв брой девойки и 
момчета. Във всеки случай това е много хубава 
професия. Ветеринарството трябва да се обича. 
Онези, които не обичат ветеринарството въобще 
не трябва да се записват в този факултет, който е 
изключително тежък и който изисква много уси
лия и много лишения, за да се завърши. За жалост,

м. я.

В ДИМИТРОВГРАДСКОТО СЕЛО ДРАГОВИТА

ОТКРИТА АМБУЛАТОРИЯ
• За адаптацията на сградата на Културния дом в село Драговита 
досега са изразходвани 54 хиляди динара. • Никола Стоянов: ” Про
дължаваме процеса на ревитализацията на селата”. • В близко 
бъдеще: изграждане на пътя Драговита - Поганово.

Стоянов оповести, че Об
щинската скупщина ще подкре
пи финансово и идеята на ръко
водството на МО Драговита да 
се изгради асфалтен път от това 
село до село Поганово, с дъл
жина около 5 километра. Благо-

Открнването на амбулато
рията в Драговита съвпадна 
и със завършването ремонта 
на магазина на димитров
градското търговско пред
приятие ”Търгокооп”, кой
то е единственият магазин в 
това село. За ремонта на ма
газина ”Търгокооп” е отде
лил около 20 хиляди динара. 
По думите на генералния ди
ректор на фирмата Велин 
Николов този магазин рабо
ти сравнително успешно.

дарение на организираната от 
ръководителите на МО Драго
вита солидарна акция, досега са 
събрани над 7 хиляди динара за 
изграждане на този път.

Ремонтните работи за прис
пособяването на помещението 
за здравната амбулатория и въо
бще за адаптацията на Култур
ния дом са проведени от дими
тровградската строителна фир
ма ”Ваша къща”.

В присъствие на жителите на 
село Драговита, представители 
на димитровградския Здравен
дом и изтъкнати политически н 
стопански дейци от общината, 
на 5 август т.г. председателят на 
ОС в Димитровград г-н Никола 
Стоянов тържествено откри ам
булатория в село Драговита, на
миращо се в южната част на на
шата община, около 30 киломе
тра от Димитровград. За ремо
нта на помещението, в което от 
1 септември ще се оказва лекар
ска помощ на драговитчаннте, 
както и за ремонта на покрива и 
едно помещение за провеждане 
на събрания Общинската скуп
щина е отпуснала 54 хиляди ди
нара.

ството, не ми правиха вече никакви спънки. Инак, 
аз имам един вуйчо, който е стоматолог и един 
вуйчо, който се е дипломирал във фармацевти
чния факултет. Ето, аз съм пръв ветеринарен ле
кар в моята по-широка фамилия, което наистина 

радв
* Къде сте сега, къде работите и къде ос

мисляте бъдещето си - в Белград или в 
Димитровград?

- В момента стажувам в една частна белград
ска ветеринарна амбулатория за домашни люби
мци. Значи, работя с малки животни: кучета, ко
тки, хамстерн, птички и други. Именно това най- 
много обичам в своята професия - да се грижа за 
здравето на домашните любимци, конто на своите 
господари предоставят огромно удоволствие. В 
амбулаторията прилагам получените знания от 
много области на ветеринарството: профилакти
ката, диагностиката, терапията, хирургията и т.н. 
В амбулаторията имам възможност да се консул
тирам с изтъкнати професори и ветеринарни ле
кари, които са работили в чужбина. След стажува
нето се надявам успешно да издържа държавния 
изпит.

мс а много.

Откривайки амбулаторията, 
председателят Стоянов между 
другото изтъкна, че Общинска-имам впечатление, че ветеринарството у нас не се 

уважава толкова, колкото би трябвало. Но аз се 
надявам, че с течение на времето нещата ще си 
дойдат по местата.

* Във Вашата фамилия има ли някой ветери
нарен лекар?

- Не, нямам роднини, които са ветеринарни 
лекари. Моите родители имат няколко приятели, 

завършили този факултет. Преди да за-

та скупщина продължава после
дователно да насърчава процеса 
на ревитализацията на димитро
вградските села. Той оповести, 
че в близките години село Дра
говита, понастоящем наброява
що около 80-тина предимно ста
ри хора, ще може да разчита на 
финансова подкрепа от общин
ската хазна и за комплексния ре
монт на сградата на Културния 
дом, в която е поместена и но
вооткритата амбулатория.

Що се отнася до моето бъдеще, аз го свързвам 
предимно с Белград, но в крайна сметка в живота 
никога не се знае. Предпочитам да остана в столи
цата на нашата страна, но това зависи и от факта 
дали в близко бъдеще там ще мога да се настаня 
на постоянна работа.

които са
почна да следвам ветеринарството, имах възмо
жност да разговарям с тях. Всички те ми говореха, 

трудна професия, особено за една жена. 
Родителите ми предпочитаха да следвам медици
на, но когато видяха, че много обичам ветеринар-

че това е
Б. Д-Б. Димитров

о 21 АВГУСТ 1998 г.



вт1жЛкоГполоКжеТниеРЕДПРИЯТИ
е ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ИЗПАДНА

СПОРЕД ДАННИ НА СЪЮЗНИЯ ЗАВОД ЗА СТАТИС-

КРЕДИТ БЛОКИРА РАБОТАТА 

НА ” НАПРЕДЪК” СЕДЕММЕСЕЧНОТО 

ПРОИЗВОДСТВО 

УВЕЛИЧЕНО 

С10 ПРОЦЕНТА

• •
Напредък” 200 000 динара медит В нача СъРбия пРез аарил т.г. отпусна на

върнат, но предприятието,РкоетоДспопел ппчп°Т0 "а Т°Я Месец заемът трябваше да бъде 
000 динара загуба, нямаше сили па наппят™вингод,,ш"ата си равносметка отчете над 90 
блокирана. За да се спаси онова кпетп " Т°Ва " отто,гава насам джиро-сметката му е 
от съдбата на търговската <Ьиг>ма "Глог ”ла се спа™ и Напредък” да не бъде сполетян 

м~. п,р™

Защо Напредък изпадна 
положение и

която

в толкова тежко 
съществуват ли възможности да 

се спаси онова, което все още може да бъде 
запазено, беше основният въпрос, на който се 
опитаха да отговорят членовете на работната 
група, оглавявана от Васил Йованчов. предсе
дател на ИО на ОС, представителите на тру
довите единици и директорът на предприяти
ето Димитър Йорданов. От разговор 
ясно, че положението на фирмата, което започ
нало да се влошава от 1995 година, е резултат 
от редица субективни слабости, преди всичко 
от страна на директорите.

никои не коси и че сеното и другата необходима 
храна се купуват, тогава едва ли може да се 
разчита на някакава перспектива, беше подчер
тано в разговорите.

” ДИРЕКТОРИТЕ СА ВИНОВНИ”
Разногласия между работниците в предпри

ятието се появиха и по въпроса как са похар
чени 200 хиляди динара, които отпусна Фондът 
за развитие на Сърбия. Йорданов беше 
горичен, че заемът е ползван целесъобразно. 
По думите на Бранко Младенов, който допреди 
година и половина беше начело на фирмата, 
кредитът е завършил в касите на няколко бо- 
силеградски частни предприятия, от които "На
предък” купувал добитък и сключвал други 
сделки. Драган Иванов, работник във фирмата, 
също така посочи, че Йорданов търгувал с 
частни предприятия.

Затрудненията станаха особено големи, ко- 
гато в началото на тоя месец изминаха всички 
срокове за връщане на кредита. Тъй като фи
нансово пропадналата фирма не е била в със
тояние да направи това, джиро-сметката й е 
блокирана. Сега фирмата нито може да работи, 
нито да върне заема.

Много хора от фирмата изкараха на бял 
свят игрите на досегашните директори, които, 
според тях, са главните виновници за сегашните 
неволи. "Директорите, а не работниците са ви
новни”, констатира Захари Миланов, предсе
дател на Скупщината на предприятието. ”През 
1992 година станахме самостоятелно пред
приятие, а Бранко Младенов пръв директор. 
Той ползваше директорските си права, но не 
изпълняваше директорските си задължения, 
беше първият директор, който по нечестен на
чин настояваше да вземе от фирмата незара- 
ботени пари. Даваше ни някакви си заплати, 
като продаваше стадото от овцефермата. Едва 
го извадихме от креслото”, каза той, като под
черта, че ”нищо не успя да направи” и Стоян 
Захариев, който стана изпълняващ длъжно
стта директор. "Директорските пълномощия, 
почти неограничени, използва и сегашният ди
ректор. Хич обаче не му мига за задълженията, 
за фирмата и за работниците. Мисля, че е късно 
да се предприемат други мерки, освен пред
приятието да фалира. Но и това с по-добре, 
отколкото да го ограбва кой откъдето дойде”, 
каза Миланов.

По време на разговорите никой не каза, че 
фирмата може да се възстанови. Директорът 
Йорданов само обеща, че в срок от десет дни ще 
предостави на ИО на ОС информация за поло
жението. След това, както се очаква, ще пос
ледват нови разговори.

• Юлското промишлено производство в СРЮ е по-малко 
от юнското с 8,6% • Производствените резултати в 
Сърбия са по-добри от черногорските • Най-голямо 
увеличение на производството е осъществил корабос
троителният отрасъл

Според данни на Съюзния завод за статистика, юлското 
промишлено производство в Съюзна република Югославия 
е по-малко от юнското с 8,6 на сто. В сравнение с производ
ството през юли миналата година произведената през изми-

& периода януари - юли стойността на юго
славския износ е достигнала 1,363 милиарда долара и 
е увеличена с 6,2 процента в сравнение със същйя 
период миналата година. По отношение на същия 
миналогодишен период югославският внос е намален 
с 3,6 на сто, но и по-нататък е значително по-голям от 
износа, така че седеммесечният външнотърговски 
дефицит на нашата страна възлиза на 1,453 милиарда 
долара.

ите стана
кате-

ОФЦЕФЕРМАТА 
- БРЕМЕ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Положението наистина 
говорят много данни. Миналата година е при
ключена с 219 000 динара загуба, а в края на 
първото тазгодишно шестмесечие дефицитът 
е увеличен с още 91 хиляди. Работниците (60 
души) от началото на годината досега 
само две заплати от по 200 динара.

В разговорите, които представители на 
предприятието на моменти превръщаха в обща 
караница и когато "всички бяха крадци” и "вси
чки пияници", беше посочено, че някои кло
нове на фирмата изобщо не работят, а други 
действат половинчато. Трудовата единица за 
стопанисване на горите години не действа, тър
говската мрежа почти не съществува и освен 
добитък, от селяните друго не се купува.

Горите, с които разполага фирмата, са една 
евентуална перспектива за превъзмогване на 
сегашното положение, беше подчертано по 
време на разговора. Те обаче не могат да се 
експлоатират, понеже фирмата от години ня
мала задължителната горско-стопанска осно
ва. За изготвяне на нова, както посочи ръко-

е тежко и за това

са взели

налия месец индустриална продукция е по-малка с 0,3%. 
По-слабите производствени резултати през юли в сравне
ние с юни са причината, че увеличението на производството 
през първите седем месеца на годината (януари - юли) по 
отношение на същия период на 1997 година е възлезло на 10 
процента, въпреки че на полугодието то беше достигнало 
11,8 на сто.

Осъществените през юли производствени резултати в 
Черна гора са по-слаби от тези в Сърбия, понеже юлската 
продукция е по-малка дори с 20,9 процента от продукцията, 
която е осъществена през същия миналогодишен месец, и с 
15,6 на сто по-малка от тазгодишното юнско производство. 
Юлското производство в Сърбия е увеличено с 0,9% в срав
нение със същия месец на миналата година, но в сравнение 
с юни тази година то е по-малко с 8,3 процента. Шест
месечното увеличение на производството в нашата репуб
лика е достигнало 12,9, а ссдеммесечното - 11,1% в сравне
ние със същите периоди на миналата година.

Както изтъкна на пресконференция в Белград Миряна 
Ранкович, помощник-директор на Съюзния завод за ста
тистика, поради годишните почивки на работещите произ
водствените резултати през юли всяка година са по-малки 
отколкото през останалите месеци.

Наблюдавано по отрасли, увеличението на производ
ството през ссдмия в сравнение с шестия месец на годината 
е най-голямо в корабостроенето - 50,2 на сто (в сравнение с 
производството през същия миналогодишен месец увели
чението е достигнало дори 300,3 процента!).

водителят на трудовата единица за горско дело 
Владимир Спиридонов, са нужни 30-40 хиляди 
динара. Тези пари, както всички се съгласиха, 
фирмата няма откъде да подсигури.

Овцефермата, която трябваше да даде им
пулс на животновъдството в общината, всъщ
ност се превърна в тежко бреме за изтощеното 

Вместо в оборите й да има 3500предприятие, 
овци и 500 кози, колкото позволяват капаци- 

й сега в нея се отглеждат едва 354 овцитетите
и 70 шилета. В условията, когато мощностите й 

10 на сто тя изобщо неса попълнени само с
може да бъде рентабилна. За попълването 
капацитетите й обаче засега няма средства. На
лага се да се подмени и възстанови износената 
и откраднатата механизация, за което също та- 
ка няма пари. Ако към всичко това сс добави, 
че ливадите на фирмата години на ред вече

на

БАБУШНИЦА

СИЛНО СЕЛО 

СЪС СЛАБ ТОК
В. Божилов

ОТ МОБИФОНИ АКГ АПАРАТ 

ЗА СТАРЧЕСКИЯ ДОМ Жителите пя Камбелевац, едно от най-големите села в 
Бабушнишка община мъка мъчат със слабия ток. Не е малък 
броят на домакинските уреди и телевизори, пострадали в резул
тат на недостатъчното напрежение. Тук е огорчение разказват, 
че след Втората световна война са имали по-качествен ток, 
когато той се получавал от централата в Любераджа. Години 
наред местните жители се оплакват до "Елсктроднстрнбуция” 
а Бабушница, но без резултати. В края на миналия месец се 
състоя селско събрание, на което бе договорено те сами да 
обезпечат средства за построяването на още един трафопост 
селото и по този начин да сс подсигури стабилен ток и за най- 
отдалечените махали. Едновременно беше посочено, че със 
собствени средства и с помощта на Общинската скупщина през 
миналата година са поправили всички махленски пътища и пос- 

ссга се обмисля и акция за телефонизацията на

вото от границата до Гоиндол и Обреновац. 
По този начин мобифонитс ще могат да се 

Димитровград, Както изтъква
Димитровградчани тези дни с интерес гле

дат чудната конструкция, поставена на Стар
ческия дом, питайки се за какво става дума.

- С фирмата за мобилна телекомуникация 
"Сърбия БК ПТТ” от Белград сключихме 
договор за поставяне на антена с необходи
мите съоръжения за мобилна телефония на 
сградата на Старческия дом, казва Петър 
Стойнев, директор на дома. Под наем са да
дени само 6 мЛ достатъчни да сс поставят „енн само м , Д енията ,)а а1абдЯ,!ане с ток
за срок от една година. Но тези 6 квадрата ни 

Р възможност да купим за нуждите ..а 
АКГ апарат, понеже нае

мът е предварително платен за една година 
Освен това домът получава един безплатен 

мобифон, самия мобифон и едно

ползват и в 
Стойнев, поставянето на антената е съгласу
вано с проекта за слагано на покрив на дома. 
Проектът вече е изготвен от "Архитектур- 

работилница” на димитровградските ар- 
Миомир Басов и Драган Златков, 

работят в Ниш. Издадено е градоус
тройствено решение, остава да сс издаде 
строително решение и да сс осигурят нари. А 
сумата от 1 560 000 динара обезпечава Мин
истерството но труда, борчески и социални 
грижи на Сърбия. С покриване на сградата тя 

че ще бъде защитена от дъждовете, 
създаде и възможност за разшир- 

използваемата площ на таванските

вната 
хитекти 
които

антената троили мост, а
селото. Затова тук очакват, че изграждането на новия тра- 
фоиост ще бъде подпомогнато материално и от страна на 
общината. Строежът на този много важен за тях обект ще 

веднага след като приключи жътвата. До първите сне
гове жителите на бабушнишкото село Камбелевац се надяват в 
центъра на селото да светнат електрически крушки и но

дадоха 
дома съвременен не само 

но ще се 
яванс на
помещения, понеже е известно, че третата 
фаза не е завършена.

започне

номер за
годишно безплатно ползване.

Антената все още не функционира
"покрива иространсг-

улицитс..., но ко- А.Т. Камонко М. Маркошич
гато това стане, ще
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РАЗГОВОР С ДВАМА ЖИВОПИСЦИ, УЧАСТНИЦИ В ПЛЕНЕРА "ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР '98"
• ВАСКО СТРУМЕВ (БЪЛГАРИЯ):

ШЕСТ ГОДИНИ ПЛЕНЕР "ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР"

ПОВЕЧЕ 

ОТ ПЛЕНЕР
МНОГО МИ БЕШЕ ХУБАВО

Ниско Струмев оШ Софии е ерипсШчепипШ 
живоПисеи ош Българин, коПШо участва ч 
тазгодишния Пленер "Погановски мшшаТшр 
'98' Струмев е роден През 1955 гори па ч град 
Ямбол. ДиПломирал се е ч софийската 
художествена акаремия През 1981 Тор и на При 
Професор Срешеи Русей. Слер завършването па 
Пленера Помолихме художника ра оСПгочори па 
и и колко наши чъПроса.

* Господин Струмсн, за първи път ли участва
те в някой пленер в Югославия?

- Да, за първи път участвам в художествен 
пленер, организиран тук, в Югославия. Инак в 
България съм участвал в много пленери.

* Пашите най-ярки впечатления от пленера...
- Трудно ми е да ги изразя с думи. Просто съм 

възхитен от божествената природа, от манастира, 
от вниманието на организаторите към всичките 
участници в пленера.

* Какво ще разказвате на вашите колеги, при
ятели и роднини за този пленер, когато се завъ
рнете п Ьз.лгария?

- Във всеки случай ще им разказвам много 
позитивни неща. Много ми беше хубаво. За съжа
ление, не можах да реализирам всичките си идеи, 
понеже бях само 5 дни участник в пленера.

* Ако Ви поканят организаторите, ще уча
ствате ли отново в този пленер?

- С най-голямо удоволствие ще дойда пак. Аз 
просто не попълних всичките си впечатления, ко
ито събрах тук.

* Работите ли някъде в България?
- В момента съм на свободна практика.
* Може ли да се живее в България от Вашата макинята на Погановския манастир, а другите две 

професия?
- Трудно е, но може.
* Няколко думи за организацията на пленера... ската галерия?
- Смятам, че пленерът бе организиран изклю

чително добре.

Вече шеста поредна година по десетина художника от 
Димитровградския край. Републиката н България, а тази година и 
от Китай, създават прекрасни картини, черпейки чувства и вдъхно

вение от въл
шебната кра
сота на доли
ната на река 
Ерма п особе
но на Поганов- 
ския манастир.

И тази го
дина пленерът 
"Погаиовски 
манастир” се 
проведе от 1 до 
10 август. Ден 
преди открива
нето на плене
ра бе предста
вена изложба 
на художници, 
участвали 
мпналогодиш 
пия
Бяха изложени

в

пленер.

картините на 
Градимир Пе
тровия, про
фесор по при
ложно изкус
тво от Белград 
и един от ро
доначалници

те на Погановския пленер. Тук бяха и картини на Милорад Бата 
Мнхайловнч, в момента един от най-големите сръбски живописци. 
Своето място намериха и картините на Маня Вапцарова, и Ива 
Владимирова от София. С ншцо не отстъпваха и картините на 
Спободан Сотиров, Младен Йотов, Иван Колев и Бранислав Бош- 
кович.

Градимир ПЕТРОВИЧ, “СЛИКА 5", 45x55, масло
* Колко картини нарисувахте?
- Нарисувах 2 картини с маслени бои и на

правих три рисунки. Една рисунка подарих на до-

на тамошните монахини.
* Колко картини подарихте на димитровград-

На тазгодишния пленер участваха следните художници: Ми- 
ролюб Джорджевич от Ниш. Милорад Джокич от Крушевац, Звон- 
ко Павловнч от Лепосавич, Драган Хайрович от Зренянин, Миряна 
Кръстевска от Белград, Славица Кръчмар от Сараево, Душан То- 
дорович, професор от Нови Сад, Васко Струмев от София, Чен Ли 
Фан от Шанхай (Китай), който чете лекции по калиграфия в Бел
град. Участници в пленера бяха и нашата съгражданка Ирена Или
ева, която следва живопис в Нови Сад, и Мича Митич, който се 
занимава с иконография. Своя принос даде и художникът Миленко 
Йовнч от Вуковар.

Пленерът "Погановски манастир ’98” беше открит в присъстви
ето на многобройни гости - любители на изобразителното изкуство 
от г-н Никола Стоянов, председател на Общинската скупщина в 
Димитровград. А по този повод подходяща програма изнесе ду
ховият октет на Павле Аксентиевич от Белград.

- И двете картини, работени в маслена техника.

• ЧАН ЛИ ФАН (КИТАЙ):

ВСИЧКО БЕ ОК
Межру участниците в тазгодишния Пленер 

”Погановски манастир" бе и Чан Ли Фан, 
хурожник ош Китай, който Почти 8 години 
живее и работи в Белград. Слервал е 
художествена акаремия в Шанхай и Дюселрорф 
(Германия). Работи като хоноруван Препо
давател По изобразителното изкуство в Пеш 
белградски училища. Освен че е отличен 
хурожник, Чан Ли Фан е и голям шегаджия.
Слер като Прочетеше този текст, в това ще 
се уверите и сами.

* Господин Чан, какви са Вашите впечатления 
от пленера?

- Прекрсни са. Наистина съм впечатлен от По
гановския манастир и природата, която го обкъ- 
ржава. Всичко бе ОК. Всеотдейна помощ ни ока
заха организаторите в лицето на Зорица Милева 
и Димитър Илиев. Доволен съм много.

Художни 
ците, участни-

НЯйШПКЖЯИШШВВШЕ ния пленер,
още на следва-

^С щия ден започ-
1 I'1','' г- ' ' - да 1,ИСУ-.-ЩжЯВМШЩЖ 'жшШШ ват “ да "рена-

ЖШШМШШсШШ лите платна.
Създаваха чу-

всички ра6°-
- тени в маслена

ЩШШШШшШШ техника. Вси
чки те имаха 
свой стил, а се 
ръководеха от 
един мотив - да 
пренесат оно
ва, което чув
ствуваха. А 
всичките бяха

..

ш
* В погановския пленер участвахте за първи 

път, а в колко пленера в Югославия сте участвали Китай? 
досега? - Вижте, аз много рядко отивам там. По прин- 

- Аз съм участвал в много югославски пленера, цип изпращам писма до моите роднини, приятели, 
Само от май т.г. насам участвах в 12 пленера.

ж
колеги. Общо взето, нямам намерение да се връ
щам наскоро в Китай.

д
* Възможно ли е?
- Да, да. Аз предпочитам пленерите и себе си 

често пъти оприличавам като "пленернст”.
* Колко картини сътворихте по време на пле-

* Защо, не подтиква ли Ви нещо да се завъ
рнете в родината си?

- Подтиква ме, но аз обичам неща, които са

«Ушшшшж Г ,

въодушевени 
гледката,

която им подаряваха долината на река Ерма и самият манастир. 
Всичко това се допълваше и от любезността на домакините, които

Младен ЙОТОВ, "Йелена", 89x86, масло по-различни, по-екзотични...
* Екзотични ли са девойките тук, в Югосла-

нера?от - Сътворих 2 картини. Едната подарих на дими
тровградската галерия, а втората още не съм за- вия? 
вършил напълно. Аз относително кратко време 
бях участник в пленера. Поради обективни при- света, 
чини в Погановския манастир пристигнах на 6 ав-

- Девойките от Югославия са най-хубавите все стараеха на всяка цена да задоволят желанията на художниците. 
Пленерът беше посетен и от Нишкия владика господин Ириней, 
който на 6 август даде обяд за участниците в пленера, а като гости 
присъстваха и председателят на общината г-н Никола Стоянов, 
председателят на Пиротската община г-н Томислав Панайотович и 
Александар Радович, директор на Завода за защита на паметници 
от Ниш.

На същото тържество Милорад Джокич, художник от Кру
шевац, дари на Погановския манастир една картина, а художнич
ката от Ниш Нина Тодорова дари копие на икона от Погановския 
манастир, на едната страна на която са изобразени Св. Богородица 
и Св. Йоан Богослов, а на другата - чудеса в Лотонския манастир.

От година на година все повече се уверяваме, че пленерът 
"Погановски манастир” се утвърждава като изключително съби
тие в културния живот не само на Димитровград, но получава и все 
по-широ

* Китайките не са ли хубави? 
- Хубави са, но...густ и до края на пленера нарисувах тези две пла

тна. Мисля, че това не е малко.
* Кой набор сте?
- Роден еъм през 1961 година в Шанхай. Не съм 

женен, което ще рече, че съм свободен.
* Значи, догодина ще се погрижите да доведете 

тук и други живописци от Вашата страна.
- Да, да. Понастоящем отношенията между 

Югославия и Китай са много добри. Вашата стра
на сега има и

* Ако имате възможност, ще дойдете ли пак в 
Погановския манастир?

- Ще дойда, разбира се. Ако ме повикат органи
заторите, ще участвам и в следващия пленер. Аз 
мога да помогна на организаторите да ангажират 
и други живописци от Китай.

* Има ли ги в Белград?
- В Белград не толкова, но ги има много в 

Китай, в Шанхай.
* Какво ще разказвате на тези живописци за 

Погановския пленер, когато се завърнете в

консулство в Шанхай. Там се про- 
Югославня. Има дажедават стоки, произведени в 

и "шльивовица”.
Разговора води: Б. Димитровка популярност.

Д. Димитров
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ПИРОТСКО КУЛТУРНО лято
Едно от мероприятията,

ПРОЯВИ, СЪПЪТСТВУВАЩИ ПЛЕНЕРА "ПОГАНОВСКИ 
МАНАСТИР '98"

дълго ще се помни тазгодишното ”Пиош-ск Н° богата програмата на тазгодишното ”Кул-
гирно лято”, е изложбата на платна на извести»* ?7рН° лято” в Пирот, което ще продължи до края 
живописец Леонид Шейка в Галепиятя н тш На месеца’ несъмнено голям интерес ще предиз- 
река Нишава. Диспозицията всъщност е от 3апланУвания концерт на нишкия състав "Га
данията на Ана Чолак-Антим. фон- лия .театралното представление "Аудиенция”

Кой е Леонид Шейка^ ЙЗ*0 Сергей Трифунович и Войин Цветкович),

ното валевско семейство Знснядис Леонид Шей По "ОВОД 90-годишнината от смъртта на Радое 
ка е завършил основно училище в Белгоап ^по Доманович- понеже великият писател е бил пре- 
гимназия и архитектоника в спепнотехннчеГ™™ подавател в пиротската гимназия, след това сказ- 
училище в столицата Пипппит? ическото ката по повод осем века на манастира Хилендар, 
™нск,ш фак^лтеТГвХад прРез1960 гоГна"^ Г™ Ще белгРадският професор СретеР„’ 
проучвателни командировки еРбил в Швейизпия Пре3 Т°Я “есеЦ гРажданите на Пирот
Германия, Холандия И Великобритания С^иво’ “тмет1юсга Да В1|ДЯТ истински шедьоври

Г|Д«, Бон, Мюнхен, Б,,ел. Берн“““.™™ "Е?““1””

бен в Р<11гтеят!Г К?:!° мислител 11 кудожник, влк>- Интересна картина през тези горещи дни бяха 
картина която „ „ 5хВаТНата “™грална четиримата живописци, които на “Площада на 
жТвппиг пор-Ур! ж илюзноннстпческата пиротските воини” рисуваха портрети на мину-жнвопис през Ренесанса. Тридесетте изложени в ваните.
Пирот платна красноречиво потвърждават това.

ИКОНИТЕ НА 

НИНА ТОДОРОВА

Каменно М. Маркович

НОВИНИ ОТ КИЦ"ЦАРИБРОД"

ДО ОКТОМВРИ 

- КЛОН И В БОСИЛЕГРАД
На 25 септември или на 2 октомври т.г. в Бо- куство в Димитровград Георги Машев. 

силеград ще бъде открит клон на Сдружението на Що се отнася до оповестеното представяне на 
граждани Културно информационен център на творчеството на димитровградчанина Златан Ду- 
българското малцинство "Цариброд” (КИЦ). дов, известен кино-режисьор, вече са осъщест- 
Както ни осведоми техническият секретар на вени контакти с българската филмотека за по- 
КИЦ Предраг Димитров, сигурно е, че по време мощ при реализирането на проекта, а материали- 
на откриването на клона ще бъде организирана те, конто се намират в България, само потвър- 
изложба на художника от Димитровград Новнца ждават значението на Дудов за киноизкуството. В 
Младенов, както и промоция на стихосбирка на Димитровград проекта ще бъде представен в на- 
Иван Николов от босилеградското село Ресен. чалото на декември, а в края на същия месец в 
Оборудването на клона в Босилеград, както и на Белград. През януари или март следващата 
центъра в Димитровград е дело на предприятието година проект ще бъде представен в София. Идея 
"Металац" от Димитровград. на директора на югославската кинотека е делото

Сезонът в КИЦ ще започне на 11 септември с на Златан Дудов, роден на 30 януари 1903 година 
изложба на художника от Димитровград Георги в Цариброд, да бъде представено и в Берлин, 
Йосифов, който живее и работи в Нови Сад. Из- където той е работел.
ложбата ще бъде своеобразна среща на худож- В програмата на КИЦ до края на тази година 
ници от България и от малцинството. Очаква се е включено и представянето на още две книги на 
от България да пристигнат Георги Трифонов, автора на ’ Време разделно Антон Дончев в не- 
Цанко Панов, както и представители на художе
ствените дружества от Бургас и Сливен. Вече е поетесата Блага Димитрова в Димитровград, 
известно, че на 16 октомври ще бъде открита из
ложба на родоначалника на художественото из-

Една от най-забележителните прояви, съпътствуващи пленера 
"Погановски манастир 98”, е безпорно самостоятелната художе
ствена изложба на икони и рисунки (по библейски мотиви), открита 
в предверието на манастира на 6 август т.г. от Нина Тодорова, 
"царибродска снаха”, както обича да казва за себе си.

Родена е в Ниш през 1961 година. Завършила е средно худо
жествено училище в същия град. По-късно самостоятело поема 
пътя на изобразителното изкуство и художественото творчество.

Особен интерес през последните години проявява към иконо- 
писа и библейските мотиви. Вярна на канонизираните образи от 
византийската иконопис, пресъздадените от нея образи са обагрени 
от светли озаряващи тонове, което в крайна сметка отразява дъл
бока душевна озареност, мир и вътрешно равновесие. Изложените 
тридесетина икони и рисунки сами по себе си говорят, че сред 
образите на светци и православни идоли Нина Тодорова се движи 
като между скъпи и познати образи, чиято душевност й е близка и 
чиито изписани съдби будят съпричастност. На преден 
откроява вътрешната красота, величието им и трагиката на жиз
нената съдба.

Иконите на Нина Тодорова са зографисани с маслени бон върху 
дърво в духа на традиционното зографство. За рисунките върху 
хартия е използвана смесена техника върху хартия, придобиваща 
пергаментна патина.

Художничката, вдъхновена от озаряващото църковно велик
олепие и прекрасния амбмент на Погановския манастир, в духа на 
православните добродетели направи дарение на манастира - 
та "Свети Йоан Богослов”, която беше приета от Нишкия владика 
Ирннсй, който удостои с присъствието си изложбата.

гово присъствие, а също така и посещение на

А.Т.

В АКЦИЯТА "ЮЛ ПРЕЗ ЮЛИ"

РЕНТГЕНОВ АПАРАТ ЗА 

ЗДРАВНИЯ ДОМ В БОСИЛЕГРАД план се
В рамките на акцията на Югославската левица лата година Здравният дом в Босилеград осигури 

”ЮТТ ппез юли” която вече прераства в хумани- съвременен спектофотометър, а 
тащщНщкция™ общшогославски характер, У пра- тази година и два автомобила, от конто единият 
вителният съвет на Завода за онкология и радио- санитарен, а другият-за общи потребности, който 
вителният съвет на завода „„„ апа. Общинската скупщина отстъпи на здравното ве-
логия на Сърбия дари съвременен рентгенов а. ^ Босилеград. В Здравния дом в Босиле-
рат на Здравния домвБосилсград. Стойносгга дом ^ ^ ^ г'од|шата очокват ощс
дарението е <142 790 динара^ „яколкото нови и съвременни медицински съоръжения, е ко-
медиГн™киР™же„ия за,шанувани в програ- ито здравеопазването в общината ще бъде издиг
ната за икономическото развитие на Босилеград- нато на по-високо равнище, 
ска община до 2005 година в областта на здра
веопазването. В рамките на тази програма мина-

в началото на

икона-

м. я. Ст. н.

БОСИЛЕГРАДОТ 28 ДО 30 АВГУСТ В СОКОБАНЯБОСИЛЕГРАД

КАДРОВИ ПРОМЕНИ В 

ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА 

И БИБЛИОТЕКАТА

ВТОРИ СЪБОР НА 
МЛАДИТЕ

СЕЛСКОСТОПАНСКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Бомба в жилищна 
сграда

част наПреди няколко дни в долната 
олук на жилищен блок в Босилеград е 
открита ръчна бомба "кашикара която 
случайно била забелязана от Станка 
Момчилова, живееща в същата сграда. 
Жената веднага осведомила полицията

На проведеното към края на юли редовно заседание Общин
ската скупщина в Босилеград освободи Никола Савов и Иван Евти
мов от длъжности те директори на Центъра за култура и Народната 
библиотека. На тяхно място бяха назначени съответно Нада 
Стойнева - за директор на Центъра за култура, и Боян Миланов - 
директор на Народната библиотека.

Да припомним, че в нпчалото на 
Евтимов бяха назначени за изпълняващи длъжността директори на 
тези две културни институции. Тъй като измина звконият срок от 
шест месеца, а състоянието в тях донякъде с подобрено, последва 
назначаване на други ръководни лица. Да припомним, че Стойнева 
и Миланов бяха директори на посочените две културни институции 
преди Савов и Евтимов.

затова. „ ___
Все още не е известно кой е поставил 

бомбата в олука. Някои предполагат, че 
това е направил някой душевно болен 
човек. Полицията разследва случая^

настоящата година Савов и

Това е втората поредна
Босилеград през последните че- 

Това опасно дело е и още 
за по-голяма бди- 
всички жители на

рита в
тири месеца, 
едно предупреждение 
телност от страна иа 
това иначе спокойно градче.

М. я.
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Иван Царибродски Л па /пи ми ч и ти те // и

ЕДНМЯТ ТЕСТ 50 ГОДИНИ ОТ 

РЕЗОЛЮЦИЯТА 

НА ИБ
пециалистите па Сдружените галактики дложеното от него. Е, с ясно мнозинство беше, 
се занърщаха а центъра от първата си 
космическа мисия. Бяха общо десет на 

брой - от всяка Галактика по един. А ще съкращения:
участват ли и във втората в момента не знаеше Уважаеми космически госПоуа, 
никой, дори и тези, конто ги бяха изпратили.
Всичко зависеше от това след завръщането си леш астронавтите си имаха задачи, сиреч ра

бота и разбира се занимаваха се с рекреаиил и

& пмп пали нес пък с мнозинство.
Л сто словото му пред колегите си без

През цплоШо време пи Петгодишния си По- (” Братство”, 3 юли 1998 г.)
Н Публикувания йо Повод 50-годишиинаШа оСП Еезо- 

люиияйш па ИВ шекеш във в-к "Брашсшчо"се говори 
само за едно ош измеренияШа на шази резолюиия, Преди 
всичко за Прилагането на наказа ШелниСПемсроПриаишя 
като една ош Последиците, които, разбира се, трябва 
да бъдаШ Посочени. Обаче много често се Пренебре- 
ганаш Причините и условията, При които е взета шази 
Резолюиия и негативните Последици, които е Предиз
викала шя за социализма изобщо и особено заилахише и 
заканите към Югославия и нейния суверенитет.

След ка/йо излезна кашо Победител във Втората 
световна война, Съветският съюз даде още По-голяма 
лична власт на Сталин, койию, създавайки Източния 
блок на държавите, заПочна и същински да господства 
в него. При снова редица обстоятелства му Помогнаха 
да бз,де шика: По време на войната тези държави Пре
димно бяха на страната на силите на оста и бяха 
освободени (много ош (Пях сега казват че били "По
робени”) оси Червенаша армия. Държавите ош Източ
ния блок Приеха доминаиияСПа на Сталин кашо 
едиисшвената възможност Поне частично да се измък
нат ош редиците на Победените. Единствено Югосла
вия с Повече ош Половин милион Партизани-войните 
Посрещна рускийсе войски на своиСйе граниии и, коеСПо е 
още По-важно, бе СПехен съюзник още ош началото на 
войната, Приковавайки на своя територия десетки 
германски дивизии, и шо ейочно По времето, когато 
Хишлеровише войски бяха на Прага на Москва. Разбира 
се, такава Югославия ниСПо можеше, ниейо искаше да 
бъде Послушен Шрабанис на Сшалин. Този факса и.иенно 
доведе и до историческата Резолюиия, а след това и до 
невиждания до тогава натиск върху Югославия. Са
мият Сталин смяташе, че е достатъчно само да мръд
не с малкия си Пръсне за да бъде разру1ееена Югославия, 
а веел мърдал с ваечкшТее си двадесие ПръсеТеа, но нищо не 
се случеело - какеТео По-късно св1едееТеелсеТевува Хрушчов.

СеТеаеТеееяеТеа, Поместена във в-к "Братство", отми
нава и някои други много важнее факти свързанее с Ре- 
золю1еияеТеа. На югославските граните беееее започнала 
една еесеТеинска (малка) война.

Подгоиевенее за война на югославските граници се 
заканваха армиите на съседншТее държавее, Подпомог
нати ош могъщата руска армада, еезчаквайкее знак за 
зайочване на наПаденеееШо. В Москва се готвеше въз- 
дуиеен десант срещу Белград. През тоя Период бяха 
Предизвееканее около 8000 тежки иниидешТш на наеееише 
граници, а в страната бяха Прехвърлени Повече ош 600 
до зъби въоръжени диверсанши със задачее за саботаж, 
Пропаганда и 1ееПионаж. Повече ойе сеТео служещи в гра- 
ничншТее Поделенеея на ЮНА и Службийее на сигурно- 
сеТиТеа загинаха в схваеТеки с йеях. Това също така са 
знач1ееТеелн1е факеТеее, коийео еТерябва да се вземаш йод 
внееманеее, когато се обсъждане рейресеееетее и Голее 
оток.

щс успеят ли да издържат Последният тест.
Влогът беше огромен - необятни богатства с какао ли още не друго. Те заПочваШ да По- 

и невиждани привилегии. Завършилият успс- лудявеееП коЬеейо на монитора за премета се 
шно и двете мисии би станал почетен граж- Покажат информациите: ден - десети, ден де- 
данин на Сдружените галактики, би можал да аееПее, ден еесми ...Това аерояйено им наПомня на 
си създаде семейство и да търси да му бъде броенето енТе Преди ПееП години, Преди да

прищявка, разбира Почнат да бродят из вселената: десет, девет, 
осем...Раждат се асоциации и спомени за род-

зи-
нзнълнено всяко желание и
се в рамките на законните и човешки норми.

Подготовката им продължаваше от петна- "м кран, разраства се желанието им час 
десетата до двайсетата година. Всяка от Галак- По-скоро да се приберат у дома и мозъкът им 
тиките изпращаше по един - Най-добрия. Ко- "<* издържа. От там идва Полудяването им! 
рабът беше построен със съвместни средства, Затова, скъПи кол е? и, предлагам ви да напра

вим една обща Примка, която ще отвлече вни
манието на мозъците им и да я наречем Пос
леден тест. Какво ще бъде съдържанието П?

а резултатите от изследванията им се запамет
яваха в десет екземпляра. Самият полет про
дължаваше пет години, а след едногодишна па
уза трябваше да стане и втория - последния, Щс се състои ош десет приказки, които да

бъдат обозначени с числата ош едно до десет.след което преставаха всичките им задълже
ния. Галактиките бяха щедри, нонеже инфор- Първата Приказка би заПочвам/ да се излъчва 
мациите, които получаваха по тоя начин ия- Пред всичките По монитора и шо в десетия ден 
маха цена. За човечеството, разбира се. Преди Пристигането им в базата, без възмож-

Сдружението обаче беше изправено пред пост за какаото и да било Презаписване или 
тежък проблем. До сега се бяха провели три Повторение. През деветия ден би била излъ

чена деветата Приказка и така Подред - допърви експедиции, но ннто един от членовете 
на екипажа не бе в състояние да пътува още последния ден и Последната история. След

Пристигането им Пред комисия, разбира се, ще 
се тегли жребии с числата от едно до десет. И 
кои кое число си изтегли, ще трябва да ни 
Преразкаже Приказтката с тоя номер. По до 

Естествено, получените по време на полета явяването им Пред комисията ще търсим 
информации бяха внимателно и точно записани всеки един ош тях да заПомни всичшкише де- 
и можеха да се използват, но се губеха ценни 
хора. При първите два полета бе скрито от товарим мозъците им и и ще ги сПасим ош 
обществеността общото лудило на екипажа. Полудяване. Точното Преразказване ще бъде 
Когато и третият екип специалисти се завърна условие за втория им Полет и По такъв начин 
ненормален, проектът бе спрян и информаци- и<е усПеем да ги накараме да "глътнат 
ите изтекоха, така че почти никой не се явя- червейчешо"/”

веднъж, защото, след завръщането им лека
рите установяваха, че всички участници в по
лета се оказваха тотално и неотменимо полу
дели. »

сеш приказки и само По такъв начин ще на-

Епилогът ви е известен. Последният тестваше доброволно да стане възпитаник.
Сдружението на Галактиките събра най-ум- успял. Сдружените галактики вече не губеха 

ните си глави. Проблемът трябваше да бъде най-ценните си хора.
А съдържанието на теста?- ще попита ня- 

Започна се така, че на едно място бяха съб- кой от онези, които прочетат тази история. Съ
държанието ще бъде предадено в следващите

решен на всяка цена в пълния смисъл на думата.

рани аудио-видио записите от всичките три по
лета и започна анализът на всяка една секунда десет разказа. Та когато поостареете да се опи- 
време, прекарано от астронавтите. За по-бързо тате да ги преразкажете на внуците си! И да 
бяха сформирани повече групи в зависимост от проверите колко все още ви служи 
областта, която се изучаваше. Цялата програ
ма бе обмислена така и раз
работена до подробности, че

паметта.

нямаше да може да им се 
измъкне нито един миг, нито 
едно събитие, колкото и дре
бно и незначително да е на 
пръв поглед.

Работеха самоотвержено и 
упорито. И всички стигнаха до 
един и същ извод: членовете на 
екипажа си оставаха съвсем
нормални хора до последните 
десет дни преди пристигането. 
Появи се един съвсем прост 
въпрос - защо полудяваха вси
чки и защо се случваше това 
през последните десет дни?

Отговор отникъде! Време
то си минаваше кошмарно и 
тревожно. А на плещите им те
жеше голямо бреме, което 
толкова силно ги натискаше, 
че имаха чувството, че ще бъ
дат смазани.

През безсънните нощи на 
най-младия учен дойде гениал
ната идея, която издържа про
верката на четвъртия полет. 
Той събра всички групи и 
изнесе пред тях гениалното си 
решение за проблемата, а ко
легите му, за щастие, го изслу
шаха внимателно и приеха пре-

Във всички изПочноевройейски страни, които бяха 
Поддоминаиияша на Сталин, зайочна жестоко Преслед
ване на ”шишоисши”. Паднаха тогава и главите на хора 
от най-висшише държавни и Партийни ръководства, 
какшо например Лаело Райк в Унгария, Трайчо Костов 
в България, Коча Додзе в Албания, докашо стотици 
други бяха заточени в техните ”голи отоци”, какъвшо 
бе онзи в Белене... Дойдоха черни дни за социализма на 
тези Простори, които, По всичко личи, означиха на
чалото на края на истинския, хуманен социализъм.

Затова, когато се ПриПомня за Голи оток и Резолю
цията на ИБ, трябва да се имат Предвид всички компо
ненти на тогавашната сложна обстановка, в която не 
за Пръв, и, какшо сме свидетели, не за Последен Път, се 
оказа Югославия През 1948 година.

Милорад Козмч

21 АВГУСТ 1998 г.



ОД 1 ДО 31 ЮЛИ В СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ КУРС ПО 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА КУРСИСТИ ОТ ЮГОСЛАВИЯ

НЕРАЗУМНА ИНЕРТНОСТ В 

РАЗРЕШАВАНЕТО НА ЕДИН 

АКТУАЛЕН ПРОБЛЕМ

ПОЛЕЗНА ФОРМА ЗА 
У СЪВЪРШЕНСТВ АНЕ

На основание договора за сътрудничество между просвет- 
1 до 31* Озфи^се^проведе^рс^по съврем^ен^ългар1-

учители към Софийския университет ”Св. Климент Охридски”
РоГзГ™ЛКеКТ0РИ Станка Вълкг>нова, езиковед в института, и 
Розалина Бъневска. журналист. В курса се включиха петнаде- 
сетина души, предимно журналисти, преподаватели 
Освен че задълбочаваха

В настоящия момент се гот- можности те правят всичко сръбски език. Затова в нашите 
вят сборници четива, нужни за каквото могат, за да смекчат училища в обучението по бъл- 
провеждане на обучението по проблема. Но, както вече 
български език в

по- гарски са застъпени предимно 
основните сочих, въпросът трудно ще мо- произведения от български 

училища на българската на- же да се реши по такъв начин, поети и писатели, 
родност в Югославия. По зами- така че и занапред ще са на- При това обстоятелство 
съл на редколегиите в Завода лице трудностите в реализаци- съвсем изгодно би било пред- 
за учебници и учебни помагала ята на програмата по майчин видените произведения за про- 
от Белград и на Издателство език и литература.
'Братство”, които се явяват Това е сигнал, че пробле- ски език да се внесат от Бъл- 

като съвместни издатели на за- мите в учедното дело на бъл- гария, при далече по-низки 
дължителната прочитна лите- гарската народност в Югосла- разноски, отколкото да се пе- 
ратура в обучението по бъл- вия са по-сложни и по-сери- чатат отделни сборници със 
гарски за всеки клас трябва да озни. Отколкото може би из- съкращения на съответните 
се печата по един сборник, глеждат на пръв поглед. Преди творби. Имайки предвид колко 
Подборът се прави от специа- всичко, по-дълго време вече са високи печатарските услуги, 
листи, предимно преподавате- липсва нужната инициатива на а към тях се добавят и другите 
ли по роден език в тези учи- компетентните структури в необходими разноски, - съвсем 
лища, а според изискванията общините, в които живее на- очигледно е с колко по-малко 
на валидната учебна програма, шата народност за предприе- средства може да се обезпечи 

Въпросните сборници съ- мане на съответни акции за на- въпросната прочитна литера- 
държат художествени творби, временно решаване на пробле- тура чрез внасянето й от Бъл- 
предимно от български автори мите в учебното дело. Поставя гария, вместо нейното печата- 
и трябва да представляват от- се въпросът какво правят ком- не тук във вид на сборници, с 
делни книги с обем от дваес- петентните служби в областта посоченото половинчато ре
тина печатни коли. А това зна- на просветата, какви инициа- шаване на въпроса. Дори при

и студенти.
знанията си за съвременния български 

литература, те изслушаха и лекции из областта 
българската история, за географските забележнтелности 
България и за обичаите на българите.

Курсистите, сред които

читна литература по българ-език и
на
на

и авторът на статията, останаха 
доволни от курса и организаторите му и са убедени, че това е 
наистина полезна форма за професионално езиково 
шенстване на журналистите. По мнението

усъвър- 
на повечето от тях 

обаче в него трябва да бъдат включвани курсисти с едни и същи 
или сродни специалности, а не групата да е съставена от хора с 
различни професии, което затруднява работата. Налага се да се 
обмисли и как да се оползотвори свободното време, особено 
през уикенда.

Лекциите, храната и квартирата бяха безплатни за курсис
тите. Разноските за тях бяха 
ство на България.

поети от просветното министер-

В. Б.

чи, че в тях могат да влезнат тиви предприемат и с какви съответен договор между ком-В БЪЛГАРСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Е ВНЕСЕН ЗАКОНОПРО
ЕКТ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ДИАСПОРАТА

стихотворения, разкази, нове- предложения излизат пред ре- петентните от югославска и 
ли и други по-къси форми, до- сорното републиканско мин- българска страна, България 
като по-обемните произведе- истерство за разрешаването на би могла тази литература да 
ния се представят само с от- проблемите, 
къси от тях. С печатането на осъществяването на основните щата на българската народ- 
такива сборници само частич- права на народността в областта ност, което би допринесло за 
но се обезпечава едно от еле- на образованието, загаранти- обезпечаване на необходими- 
ментарните условия за про- рани от Конституцията, зак- те условия за цялостното про
веждане на обучението по ро- оните и международните кон- веждане на обучението по бъл- 
ден български език, защото в венции за опазване на национал- гарски език. Разбира се, това в 
тях не могат да влезат всички ната идентичност на малцин- никакъв случай не би могло да 
произведения, предвидени от ствата. А мястото на майчиния се тълкува като вид външна 
програмата като задължител- език в обучението е на първо намеса в разрешаването на 

четива. Известно е, че с про- място в това отношение. Не е проблемите в учебното дело у 
грамата, освен стихотворения, ясно дали става дума за липса на нас. Става дума за съвсем нор- 
разкази, народни приказки и елементарна иницатива и пред- 
други къси форми се предвиж- приемчивост или пък за наро- имно сътрудничество между

чно, преднамерено осуетяване? двете съседни страни. При на- 
Проблемът за задължител- личността на такъв вид сътру- 

ната прочитна литература в дничество и самата народност
истински

ПОВЕЧЕ ПРАВА ЗА 

СЪНАРОДНИЦИТЕ
затрудняващи даде и като помощ на учили-

Според законопроекта, за българи извън България се 
считат граждани на България, които живеят извън гра
ниците й, както и хора с български произход и национално 
съзнание, но без гражданство

Депутати от четири парламентарни групи в Народното 
събрание на България - СДС, ВМРО, ПГДЛ и Евролевнца - 
неотдавна са внесли законопроект за българите, живеещи 
извън България. Както предаде българската преса, целта на 
законпроекта е ”да уреди отношенията на България с бълга
рите, които живеят в чужбина”.

Според законопроекта, за българи извън България се 
считат онези граждани на България, които 
нейните граници, както и хора с български произход и национ
ално съзнание, но без гражданство. В него е записано, че 
българско гражданство могат да придобият хора 
потомци, които в момента живеят или преди са живели в гра
ниците на България, или, както по-прецизно пише българският 
в-к "Сега”, "потомците им, живеещи в загубените от България 
земи”. Документи за българската народност, казва се по- 
нататък в същия ежедневник, могат да се издават от официален 
орган в България или чуждестранен държавен орган 
организации на сънародниците, които са признати от България.

Авторите на проекта смятат, че България трябва да 
защитава правата на българите в диаспората. В това отношение 
тя била длъжна да им оказва помощ те да си създават органи- 

съхраняване на езика, културата и религията. Както
всички посолства на

ни

мален и логичен вид на вза-

дат и романи, драми, повести... 
Стова се цели чрез обучението
по майчин език учениците от
народността да получат нсоб- обучението по български език би предствлявала

да се разреши твърде жив мост в сближаването меж- 
ефикасно и сполучливо. Но- ду Сърбия и България.

Естествено, изборът на по

живеят извън

ходимите познания за литера- може
турното творчество на застъ
пените според програмата пи- вата концепция за провеждане

като се подготвят и за на образованието в училища- ръчката кои и какви издания 
самостоятелна работа с худо- та, в които се учат деца от на- трябва да се внесат за задо- 

и родностите ясно са издиферен- воляване нуждите на нашите

или техни

сатели,

жествените произведения 
постепенно навлизат в същс- цирани задачите по всички училища би направили компе- 
ствснитс отлики на отделните предмети и добре е обмислена тентни специалисти, които до- 
жанровс. Затова пък е нсоб- учебната програма. Според та- бре познават тази област.

Впрочем, в това отношение 
"Братство” има положителен 

повече от 
Нолит” от

, както и от

ходимо да се прочете творбата зи концепция в училищата на 
като цяло, защото, колкото и народностите изучаването на
умело да с направен подборът, сръбската литература трббва опит, защото преди 
един само откъс не е достатъ- да се осъществява чрез обуче- 20 години чрез 
чен за по-цялостно вникване в писто по сръбски език, за ко- България беше внесено по- 
истинските достойнства на ето се предвижда п отделен голямо количество художе- 
произведението и особености- фонд часове, а на митичната, в ствсна и научна литература от

нашия случай на българската бз.лгарски, югославски 
литература, - в рамките на обу- товни писатели за обществс- 
чението но майчин, значи бъл- пито н училищните библио

теки. Оттогава не е имало ни-

зации за

“ —р*» “
създават консултативни органи, които да оказват помощ на

във

и свето на автора му.
При предприемането на та

кива начинания Заводът от
Белград, както и "Братство” гарски език. Следствие 
от Ниш вероятно са се съо- в задължителната прочитна 
бразявали и с обстоятелствата, литература ио роден език вече гария, с изключение на малки 
че по-дълго време вече се чув- не се предвиждат сръбски или количества подаръци. Книгн- 
ства липса на такава литера- чужди писатели, както беше те от тогавашната вноска вече 
тура в нашите училища. 13 гра- преди, защото те се изучават в са нзхабани и почти неупотре- 
пииитс па собствените си въз- завиден обем в обучението по бнми, макар че много от тях и 

' ------- днес се предвиждат като за
дължителна нрочетна литера
тура за обучението по българ
ски език. Настоящите условия 

вноски на учебна и

сънародниците си.
Кога ще започне разискването върху проекта 

известно. Поне засега не е ясно и каква атмосфера ще се създаде 
в отношенията на полуострова. Българската преса твърди, че 
цеТа на закона е хората с българска народност да имат повече 
облекчения в майката-родина, отколкото чужденци ге, г.е. пра 

да се доближат до тези на българските граждани. В това 
България като български 

могат да се занимават със стопански дейности в 
получат право на собственост,

засега не е
на топа

какъв внос на книги от Бъл-

вата им 
отношение българите извън
граждани иде 
България, да инвестират, да 
както и да придобиват наслед
ство. Особено внимание

младите сънарод-

сътрудии- регион. Срещата ще бъде организнрпна и град
от Прокупие и на нея би трябвало да участват и 

представители на димитровградската ,
* В рамките на традиционното 

чество между пенсионсрските организации
Димитровград и Лл7^аРи0;‘"^""“„т0,,"" „ерска организация, 
алексаидровската оргашгзац Щ ' ссптсм , По „„„циатпва на членовете па дими- 
шата община на 28 август т Р ^ фовградската ООП от райогга гш Забърдггсто,
„р„ т.г. е Щтв№ ятколс1|1Г„си» тази орг анизация що устрои еднодневна екскур-
митровградската ООП да посетят ко ,шя за тв!1Н пенсионери през първата де-
Алексаидровац. „.планувано да се сстдггсвка на октомври т.г. Пенсионерите ще

сс гго-
ггемено-

свсщава на 
ници. Според внесения проект, 

безплатно в ос-
за нови 
друга художествена литера
тура от България са много по- 
изгодни и условията много по- 
благоприятни, отколкото тези 
от преди 20 и повече години.

Мал. ПРИСОЙСКИ

те ще се учат 
поените и средни училища, а 
ще кандидатстват и за бюджет
но финансираното виенге и по- 
лувисше образование.

в. в.

21 АВГУСТ 1990 г.ШеШШ



В БОСИЛЕГРАДСКИТЕ УЧИЛИЩА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА 

ЛИТЕРАТУРНОТО ТВОРЧЕСТВОПОДГОТОВКА ЗА 

ПОПРАВИТЕЛНИТЕ 

ИЗПИТИ
Оспсдомяиаме любителите на литературното творчество, че могат да си поръчат след

ните книги от продукцията на нашето Издателство;
1. "Безсъници”, поезия, автор Мила Басов, цена 3 дин.
2. "Да дръпнеш синджирчето", разкази, автор Ноница Иванов, цена 3 дин.
3. "Очи, пълни е пролет”, поезия, автор Александър Дъпков, цена 3 дин.
4. "Другаруване”, сборник от произведения на автори от малцинствата в Сърбия, цена

5. Македонски разкази, сборник, група автори, цена 4 дин.
6. "Болният листопад", поезия, автор Стефан Манасиев, цена 3 дин.
7. "Някъде край границата”, избрани разкази и новели на автори от българското 

малцинство в Югославия, цена 5 дин.
8. "Кръстосани пътеки”, пиеса, автор Мило Николов, цена 3 дин.
9. "Легенда и истина”, повест, автор Миле Николов, цена 3 дин.
10. "Игри па живота”, новели, автор Мило I [иколов, цена 3 дин.
11. "Тихи вопли”, разкази, автор Лрокопи Попов, цена 3 дин.
12. "Чиракът”, роман, автор Прокопи Попов, цена 5 дин.
13. "Вълшебната фея”, разкази, автор Симеон Костов, цена 4 дин.
14. "Сериозна усмивка”, сатирични разкази, автор Симеон Костов, цена 3 дин. 
Посочените книги можете да си поръчате чрез писмо (адресът на Издателството е: НИУ

"Братство”, Кей 29 декември 8, 18 000 Ниш) или но телефона - 018/352-751. Тези книги 
можете да куците и в самото Издателство.

Въпреки че до началото па новата учебна година остават 
още десетина дена, вратите на Основното училище и 1 имиаз- 
нята в Босилеград вече са отворени. И в едното, и в другото 
училище започнаха подготвителните часове за поправителните 
изпити, В продължение от пет дни учениците, конто ще полагат 
поправителен изпит по един или два предмета, ще си припомнят 
учебния материал с помощта на сз,ответния преподавател, а на 
25 август ще се опитат да поправят слабата сп оценка и да 
преминат в по-горен клас заедно с другите сп съученици.

На поправителен изпит в Гимназията останаха 40, а в Ос
новното училище 20 ученика.

Освен подготвителното обучение, в Гимназията се провеж
дат и изпити за ученици, конто учат задочно или полагат матура. 
Този вид обучение, както ни съобщиха в Гимназията, ще про
дължи до 25 т.м., когато ще се проведе заключителният изпит с 
всички кандидати, а графикът па класните упражнения за зре
лостния изпит е следният: днес (21 август) се провежда класното 
упражнение по сръбски език, на 24 ще се проведе по математика 
и руски език, а на следващия ден и по английски език.

В Гимназията в Босилеград вече се издържи» подготовка и 
за записването на ученици във втория записвателен срок, който 
ще се проведе от 25 до 28 август. Учениците, които желаят да 
продължат образованието си в гимназията, трябва да подадат 
документите си на 25 август. Приемният изпит по математика 
ще се проведе на 26, а по сръбски език на 27 август.

Тъй като през първия записвателен срок са се записали 51 
ученика, в Босилеградската гимназия има още 39 свободни 
места.

3 дни.

Издателство "Братство” търси дист рибутори, които да продават изданията на издател
ството в Босилеград, Димитровград, Пирот, Враня, Сурдулица, Лссковац, Ниш, Княжевац, 
Зайчар, Бор и Белград.

Годишните абонаменти за нашите издания са:
- за вестник "Братство”..
- за списание "Мост”......
- за списание "Другарче”
Дистрибуторите ще получават като възнаграждение 30% от оборота.

За допълнителни информации звънете на тел. 018/46-454 и 352-751.

52 «ин. (52 броя ио 1 дин.); 
.. 3(1 дин. (6 броя по 5 дин.); 
20 дин. (10 броя по 2 дин.).

м. я.

ГИМНАЗИЯТА В ДИМИТРОВГРАД, 
УЧИТЕЛСКИЯТ И УЧИЛИЩНИЯТ СЪВЕТ 

ПРИЗОВАВАТ ВСИЧКИ

ПРИЯТЕЛИ И 

ПОКЛОННИЦИ 

НА ГИМНАЗИЯТА
УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ,
* През близката 2000 година ще се навършат 

110 години от основаването и съществуването 
на Царибродска-Димитровградска гимназия. В 
чест на този знаменит юбилей ние се готвим да 
печатаме МОНОГРАФИЯ на ГИМНАЗИЯТА. През 
миналото столетие, както и през нашето, Гим
назията винаги е била център на най-значител
ните исторически и културни събития в града и 
околността. Нека се постараем да предадем 
венеца от успехи и резултати на Гимназията с 
чест и доблест на поколенията от XXI век.

* Известно е, че много хора, учили в нашата 
Гимназия, навсякъде в страната ни и другаде са 
изписвали светли страници в областта на обра
зованието, културата, стопанството. Това 
задължава Царибродската община и прави 
чест на училите в нея да помогнат със свои 
трудове, съвети, предложения, спомени, фото
графии, като ни ги изпратят да ги запишем, за 
да повишим още повече авторитета на 
училището. Казано е: "Онова, което не е запи
сано, все едно че не е било"

* Преди 10 години издадохме "ПРИЛОЖЕ
НИЯ ЗА ИСТОРИЯТА НА ЦАРИБРОДСКАТА ГИМ
НАЗИЯ". Тази книга има своето значение, но 
има доста забележки във връзка със съдържа
нието й. Нашето оправдание е, че я правихме 
на бърза ръка, нямахме много документи и 
материали, та да бъде тя по-документална и 
правдива. Затова сега ще се постараем, ще съ
берем данни и документи, та да оставим един 
истински писмен паметник, свидетелстващ за 
повече от един век просвета и култура в града 
ни.

тях. Молим ги да ни изпратят сведения за себе 
си или за починали съученици. Искаме да за
пишем имената на видни хора: доктори на на
уката, магистри, писатели, хора на изобраз
ителното изкуство, обществени работници, сто
пански дейци, които са учили в Гимназията. 
Затова ги молим да изпратят следното на ад
реса на училището :

1. Една фотография (независимо какъв фор

мат е)
2. Именник със следните данни:
а. Име, бащино име и фамилия
б. Професия
в. Дата и място на раждане
г. Имената на майката и бащата
д. Къде живее сега, (временно, постоянно),

точен адрес
ОБРАЗОВАНИЕ:
Учебно заведение; години на обучение; 

дипломи и титли
ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
Длъжност; институция; дати 
ПУБЛИКАЦИИ (заглавие, издателство, 

година, на кой език е оригиналът)
УЧАСТИЕ в публични манифестации - изло

жби, спектакли, филми, конкурси 
БИБЛИОГРАФИЯ
ЧЛЕНСТВО В ТВОРЧЕСКИ И ПРОФЕСИО

НАЛНИ СДРУЖЕНИЯ, НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ
* Засега в авторския колектив са включени 

Богдан Николов, Лилия Нейкова и Цветан 
Еленков. Те с удоволствие ще приемат всички 
ваши съвети и данни, които ще дадете, защото, 
въпреки, че имат някакъв опит в писането на 
документални статии, необходима им е и 
вашата помощ.

Чакаме да ни се обадите. Адресът е: 
ГИМНАЗИЯ В ДИМИТРОВГРАД 

ул. Кирил и Методий 12 
18320 - ДИМИТРОВГРАД

Тел/факс (010) 62163, телефон на директора 
(010)62-182

Предварително на сътрудниците сърдечно 
благодарим

Въз основа на решението на Училищния 
отбор на Гимназията в Димитровград от 18 
март 1998 година Гимназията обявява ан
онимен

КОНКУРС
за изготвяне на идейно решение за ем

блема на Гимназията.
За най-добрите предложени решения са 

предвидени следните награди:
I награда - 1000 динара
II награда - 800 динара.
Предложените решения трябва да бъдат

обозначени с шифър и изпратени най-късно 
до 15 септември 1998 година на следния* Молим всички бивши ученици, учители, 

сътрудници и приятели на Гимназията да из
пратят на адреса на училището документи, фо
тографии, информации, сугестии, предлож
ения, записани спомени и всичко друго, което 
считат, че ще спомогне за написването на една 
хубава, точна, документална МОНОГРАФИЯ, с 
която всички ще се гордеем.

* Имаме видни хора и в чужбина, които с 
любов и носталгия си споменят за нашата Гим
назия. Обръщаме се с почит и уважение и към

адрес:
Гимназия в Димитровград 
ул. "Кирил и Методий" Но 12 
18 320 Димитровград 
(тел/факс 010/62-163)

отделен плик трябва да бъдат 
изпратени шифърът, името и адресът на 
автора.

В
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ГОЛЕМИ ОТКРИТИЯ ИЛИ СЕНЗАЦИИ СПОРТ ® СПОРТОТКРИТА ВАКСИНА 

СРЕЩУ РАК НИКОЛА ИВАНОВ, БАСКЕТБОЛИСТ НА БК "ДИМИТРОВГРАД-ПАНОНИЯШПЕД":

” ИМАМЕ ШАНСОВЕ ДА 

СПЕЧЕЛИМ ТИТЛАТА”
Руски учени правят пробив в биотерапията

Уникална ваксина за борба със злокачествени тумори се 
прилага вече с успех в Русия, обяви сензационно в. "Извее-

Преди няколко дни продъл
жиха мачовете от тазгодишното 
първенство на лятната лига 
Ниш. По този повод проведохме 
разговор с Никола Иваиоп, един 
ог най-добрите баскетболисти 
на "Димитровград-Паионияпш- 
сд”.

- Имам няколко оферти от 
по-силни отбори, но названията 
на тези клубове поне засега ще 
запазя в тайна, понеже съм 
малко суеверен.

* Посредством преките теле
визионни предавания вероятно 
сте наблюдавали мачовете от 
световното баскетболно първе
нство, което се проведе в Атина. 
Какви са Вашите впечатления?

- Мисля, че югославските 
баскетболисти заслужено спече
лиха златния медал. Обаче 
играта, която демонстрираха 
всичките отбори на това све
товно първенство не ме 
въодушеви много. Качеството 
на баскетбола несъмнено щеще 
да бъде на много по-високо 
равнище, ако бе участвал и 
американският ”дрим-тим”.

* Представете си баскетбо
лен сблъсък между този ”дрим- 
тнм” и югославския национален 
отбор, който в своя състав има

монстрират напълно своите ин- ^ Паспал, данилович, Са- 
дпвидуалнн качества. Често пъ- вич ТарЛач и Стояковчч. Кой от 
ти техните индивидуални акции тези дв'' от3ора би имал повече

изгледи да победи?
- "Дрим-тимът” би победил и 

то най-малко с 20 точки. Впро
чем, най-добрите американски

Различават се и тренировките, баскетболисти от НБА победи- 
т.е. целокупният начин на рабо
тата и т.н.. Аз предпочитам да 
работя и играя в такива среди, 
каквато е Димитровград.

* Имате ли намерение да пре
минете в някой по-силен отбор?

За първи път в света медиците от Института по онколо- 
гия в Санкт Петербург са започнали да използват новата 
ваксина против рак. Учените разработили 
технология, с чиято помощ от пациента 

"клетки презентатори”.
На следващия етап клетъчният материал се клонира. 

Размножените по този начин клетки се отглеждат заедно с 
ракови клетки. След това се връщат обратно в тялото на 
пациента. Настъпва засилване на защитните сили на орга
низма и той започва със собствени сили да унищожава ту-

специална 
първоначално севзимат

'V г* До края па първенството 
предстои да се изиграят още 6-7 
мача. Според Вас, коя позиция 
на таблицата ще заеме димитро
вградският отбор? „

- Смятам, че имаме реални Цвд 
шансове да спечелим първото 
място. Условието за това е да не 
претърпим поражение до края 
на състезанието. Също така е V'
необходимо да победим отбора I 
на "Бела паланка" на нашия тс-

4*

мора.
Революционната метода открива нова страница в 

биотерапията, твърдят откривателите. Бъдещето в борбата 
с рака принадлежи именно на този тип лечение, смятат
водещи световни учени. т*(24 часа)

рен с повече от 18 точки, което, Никола Иванов
според мен, е твърде реално. отб „ отб на ” Димитров.

Кои отбори, освен Дими- [•рзд-Пзиоиияшпед”. 
тровград-Папоиияшпсд , щс се . и што в по-Силните от- 
намссят п борбата за първото 6 ня'мат възможност да де.

РИСУНКИ от 

ИЗВЪНЗЕМНИ 

ОТКРИТИ в 

РОДОПИТЕ?
- Това са предимно отбори те 

на "Бела паланка” и "Икономи
ст” от Ниш. Аз мисля, че ще поб
едим нишлиите на нашия терен. 
Преди известно време те не из
лязоха на крака на играчите на 
"Бела паланка”, когато белопа- 
ланчаните бяха домакини, така 
че нямат точки от този мач. В 
Димитровград е важно да побе
дим нишлиите, без оглед на кош- 
разликата.

* Вие сте един от стълбовете 
на димитровградския тим и не
говите фенове очакват много от 
Вас. В каква форма сте понас
тоящем?

- За разлика от началото на 
сезона, когато ме измъчваха не
приятни контузии II бронхит, СС- 
га се чувствам много добре. 
Смятам, че съм в състояние да 
издържа и много ио-големи на
пъни от онези, които ме очакват

края на първенството.
* Щс изиграете ли всичките 

мачове?
- Освен чс се занимавам с бас-

сс наказват строго от треньо
рите. Отношението на клуба 
към играчите и на играчите към 
клуба също така е различно.Човекоподобни с четпрп пръста намира пловдивска ек

спедиция ха югославския национален от
бор по баскетбол с 26 точки на 
Олимпиадата в Атланта преди 
две години.

Уникални скални изображения, които вероятно са с 
космически произход, откри случайно в началото на август 
в Родопите пловдивска експедиция.

В скалите над реката над с. Ситово ясно се виждали две 
редици фигури с дължина около 2 метра. Всяка от фигурите 
била висока по 25 см. От тях най-отчетливо личал човек с

и част от

Разговора води: Б. Димитров

БАСКЕТБОЛ: ЛЯТНА ЛИГА НИШриба в краката. Скалата била силно ерозирала 
каменните фигурки се виждали като силуети.

Това разказа пред в. "Вести" Димитър Чиликов, предсе- 
интелектуалното звено Корени", организирало

и са

ПАДНА И” БАЗАР”
дател на
експедицията. Фризовете вероятно илюстрират потопа 
на възраст около 8000 години, коментира той.

Предположението се потвърждавало и от откритата в 
съседна пещера екипа на човек с четири пръста. Гя нри- 

откритите четирипръсти същества на платото 
Наска. За тях прочутият изследовател Ерих фон Дсниксн 
твърди, че имат космически произход.

Много учени смятат, чс четирипръстите са населявали 
планетата преди потопа. Фризовете най-вероятно били :::

природната катастрофа. Изслсдовате-

” Базар” - "Димитровград-Панонияшисд” 60:73
Горни Дрстнши, 16 август 199Х г. Зрители около 50. Сърни: 

Г. Лейоевич и М. Цнешкоаич от Ниш.
БК ” Днмитровград-Паноиияшпед”: Геров 11, Сотиров 8, Д. 

Алексов, Иванов 27, Денков, Рангелов, Чирнч, Соколов, Ан- 
лрсевич 16, Велев, Т. Алсксов 7, Гюрджевски 4.

На старта на втората част от първенството днмитровград- 
чаните отново бяха убедителни. Те изиграха мач, които 
отличаваше с никакъв драматизъм, тъй като от самото начало 
па срещата зрителите разбраха кон отбор ще завърши 
победител. След първата част на мача димитровградските бас
кетболисти имаха превес от 17 точки. През второто полувреме 

успяха да запазят преимуществото. Най-добър играч 
Димитровград-Панонияшисд" бе Никола Иванов. 

Александар Апдресннч също така игра отлично, но през пър- 
иолувреме гой рано напусна играта, защото бързо допусна

Т. Алексов

ДО
личала на

не се

кетбол, аз следвам журналисти
ка и Белград. Значи, трябва да 
държа сметка и за студентските 
си задължения. Все пак се 
дявам, чс ще изиграя иовечето 
от мачовете, които предстоят.

* Доисотданна защитавахте 
клубните цветове па БК Зс- 
мун” от едноименния град. На
правете съпоставка между този

катона
гледни разкази за

Пловдив допускат, чс изображенията в пещерата 
после оцветени. Така те се виж-

1М-
те почти 
в състава на

лите от
първо са били дълбани, а 
дали отдалече и въздействали по-силно.

Скалният масив над с. Ситово може да се окаже по-ценен 
и от Мадарския конник, смятат от Корени .

лото
три лични нарушения.

скорбяла от картофи, царевица, пшеница, ръж, овес, 
гашюка и др. Скорбелнитс зрънца привличат и усвоя- 

нодните молекули и набъбват. Колко повече вода 
в суровините, толкова ио-порист и хрупкав е про-

ОКТОР АСЕН ВИЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДС 
ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (28)

ДИРЕКТНО 
ЕКСПАНДИРАН 

ФЛИПС

с:;;« ^ 
ичнлаШ, него си улан о,у ма,е ефшшш копринени 
пашкули'" ПиГшйш, нали не вири, ирелъже се и ли ечиш. 
П рс кунн 15 кьулиакне спашкули. К'а ги гмурнуморома 
у книПен нору ри „рмошамо ,шишане Пашкулите се

У,шириш,ше „а качамак! НабитаПачеуикуки уошрчаше
комишйе и Г,илн, пили е технолог, ре-н. 
'пречукали су те, Пиши не су копринени Пашкули, 
^рекШш, ексПшшуиршш флииате, получени , 
сшрурер!”

Милко ли ми

ват
има
дукгът.

Това е същността на директно експанднраните хра
нителни стоки. Продават се и косвено скспанднрани 
продукти. Г1ри тях суровината се охлажда в екстру- 
дериге. а процесът на разширението става по-късно 
чрез добавъчно пържене (подобно на производство на 
"крофнн”). Директно експанднраните продукти се про- 

че , Г п зннимавка. Т она са ефтипи продукти с пориста даПпт под названието "флипсове”, а косвено експанди- 
гтпуктупп рачличиа форма, вкус, аромат, цв>гг и плод, р;Шпте - като "пеллета”. Най-честа форма на флнп- 
т 11., типично творение па нашата епоха - синтезираш: СОвезе с във вид на пашкули, получени от царевично 

Г,еше >иуиП0 пи чоричу СшГтчку,ши шу ‘ с,|(, ошш|, „ продукт с дови кансства, който Прашно е добавки и оцветители.

“Г Ти „Т"С- МСШ' ........... .. ..................... . Докшор Асене, Плисирам Ши на обяснението. От,
' ' ^Пумата ’ експаидираис" трябпа да се разбере като Порести ,уа ге рийнем ицкнем шурушу: Нетко.яче 

Криводол ”г,-,чшигапгшс” защото в процеса па обработката су- „акларем огаш, у ум,рит и саберем рошиш, а иш се
р ’ ... ^сличштт обема си от 4-10 пъти. Ккспандн- ,уЖШип, у амбараа, и ронс.си тенекиеното решето и

гълчи бабичката. Щом Власт, р у шестява а "екструдери", съоръжения, и „еколко кикилшике „ри спшнушу морузу. _ I, оноримо
Ивковите воденици да прехвърли от Къидинд Р'|,'сг” ' ту„ата „„ сур0аи1М1ата смес се повишава пщишкье! Зачаском шшратшо иълну коПаньу е бел,.

баоа V Гттшшна чеп.ма (а Ивко му е бил чукуи-чукун кои'<’1^"1^ 'еТ ма™ек Естествен.,, когато нагоре- итрпиште Пуиакие. "Депа, РучаНше нтиенскье рирек- 
деда/защо и твоята бабичка да не сгреши! IЬнежс ис |Р<- ,П ритиснатата суропиип се изхвърли извън ек- тно ексОанрчране флииате получени < тпиеш кьи ек-
разиолагамес хапчета за твоята болка, предлагаме , и одира Хдата ,,....... .. 11п Ш1ра излиза аирурерГ ■ Показа им   
обяснение. „печскстру- напън, обемз.т на продукта се увеличава и става порне.. протоколист: с. к. (в слод.ощи. брой: Що о фурдо!)

Получаването на експяндираиата ^"^'ХдО години Значи водата тук играе голяма роля. Затово за скпнш-
дери е нова технология, разработена тр д О ”мс. пипаните продукти се използват брашна, бога ги
на Запад. Произвеждат се предимно десер.и ------- , ---------------------

БиСш,
, него 
с сне

чий 'ийчеиш Гю-скоро.
Горча от

Обяснение: Горно, не

нп

21 АВГУСТ 1998 Г.IшмШ



ЧЕТВЪРТИ МЕЖДУНАРОДЕН МИТИНГ ПО СКОКОВЕ 
"ДИМИТРОВГРАД '98" СПОРТ @ СПОРТ

ВЕРА НИКОЛИЧ:НОВ РЕКОРД НА ТОПИЧ
ВЪОДУШУВЕНА СЪМ ОТ 

ВИДЯНОТО В ДИМИТРОВГРАД
На 21 юли и Димитровград се проведе четвъртият пореден меж

дународен митинг по скокове, па който участваха двадесетина ат- 
лети от СРЮ и България. На поканата не се отзоваха поканените 
от Турция, Румъния и Македония. Хит на вечерта беше двубоят 
между Драгутнн Топим (втори на световната листа с 232 см) и 
талантливия Джордже Ннколнч, досегашен рекордьор на митинга 
с 223 см. След успешни скокове поведе Топпч с 227 см и постави нов 
рекорд на митинга. Ннколнч осъществи 218 см. Топим три пъти 
направи опит да надскочи 231 см, но не успя. Грето място зае 
Дурмишев от България. И го какво заяви Топич за нашия вестник:

Както
спортни манифестации, така и 
митингът по скокове в Ди
митровград имаше свое рек
ламно лице. Това бе Вера Ник- 
олич, световна рекордьорка на 
800 метра през 1968 година. В 
нейна чест председателят па 
Общинската скупщина Нико
ла Стоянов даде прием. Въо
душевена от постиженията в 
областта па спорта и отно
шението на общината към 
него, Николич заяви:

"Димитровград има 
ционалки” (Душица Деянова), 
има един феномен, който се ка
зва Аца Марков, има таланти, 
каквито нямат но-големи сре
ди от вашата. Това е истинско 
богатство, което трябва да се 
пази като злато.”

По повод световния рекорд 
от 20 юли 1968 г., помолихме 
госпожа Николич да ни каже 
нещо повече за това огромно постижение.

- Постигнах го от инат. Всички снимаха 
английската звезда Лилиян Борд, всички го
вореха само за нея. А този ден можеше да ме 
победи всяка друга, но не и тя. Първите 400 
метра пробягах за 60,05 секунди, а втората част 
- за 60, и то при силен вятър. С малко повече 
опит вероятно бих била първата жена, 
пробягала 800 метра за две минути.

* Атлетическият съюз с нищо не е отбелязал 
30-годишнината на този рекорд !?

- Какво повече може да постигне един спор
тист, освен световен рекорд? Тъжна съм 
наистина, че никой не се сети и ви благодаря за 
въпроса.

* На 18 август започва европейско първен
ство в Будапеща. На същия стадион на 4 сеп
тември 1966 г. Вие станахте европейска рек
ордьорка!

- Годините минават бързо и аз помня и от
белязвам само юбилеи. Но това бягане помня

големивсички

"на-

Топич при рекордния скок (Фото "Буба")

”Имах желание да скоча още по-високо, но не успях, въпреки 
моралната помощ от публиката. Причината е в това, че основата за 
тичане се състои от три парчета и е неустойчива, но догодина 
обещавам нов рекорд на митинга.”

В класацията за жени при скоковете на височина победи българ
ката Елеонора Милошева с нов рекорд от 185 см. Второ място 
спечели Марияна Буньовчичсъс 174, а трето Цветелина Кръсгева- 
170 см. При скоковете на дължина първото място зае Николай 
Атанасов от България със 7,51 м, втори бе Предраг Миловановнч- 
7Д4,атрет Марко Миланков-7,20отСРЮ. Организатор на митинга 
бе АК "Железничар”, който тази година отбелязва десет години от 
съществуването си. Покровител на митинга бе Общинската скуп
щина, а генерален спонсор явното предприятие ”Комуналац”. 
Спонсори бяха и Атлетическият сюъз на Югославия, "Балкан”, 
”Сточар” и ”Търгокоп”.

много добре. Там пристигнах без каквото и да 
е психическо натоварване, бях все по-добра. 
Домакините оставиха за края бягането на 800 
метра, считайки че тяхната състезателка Жужа 
Сабо ще победи. Преди да излезем на стадиона, 
седях във фоайето. В един момент Жужа седна 
до мене и когато видя къде е седнала, бързо 
стана. В този момент разбрах, че ще я победя, 
макар че тя имаше по-добри резултати, беше 
по-опитна. Но аз имах щастие, което желая на 
Топич,Перич и останалите наши участници.”

* Доволни ли сте от пребиваването си в 
Димитровград?

- Аз съм възхитена от видяното. Имате силен 
отбор, строите зала, в която би трябвало да се 
намери едно помещение и за атлетите. 
Митингът е тема за специален разговор, но аз 
направо съм въодушевена от него.

* Ще дойдете ли отново тук?
- С удоволствие, ако ме поканите!

Д.с.

© Ш © Ш»
• На 19 юли т.г. в Димитровград се състоя футболен мач между 
” петлетата” на ” Раднички” от Ниш и местния ’ Балкански”. Пред 
около 200 зрители победиха ” петлетата” на домакините с 6:1. Най- 
добър играч на терена бе Раша Петров, който отбеляза 4 гола.
• Футболистите на отбора ” Казабланка” от Димитровград спече
лиха първото място на турнира по малък футбол, организиран в 
Пирот. Във финалната среща те се наложиха над отбора на ” Ав- 
тогума” от Пирот с 4:0. Освен отбора ”Казабланка”, на турнира в 
Пирот участваха още два отбора от Димитровград - ” Амадеус” и 
” Легенди”. Пернца Георгиев от отбора ” Амадеус” бе най-добрият 
стрелец с 11 попадения.
• През това лято се проведоха традиционните срещи между старите 
и младите футболисти и баскетболисти на "Балкански” и "Ди
митровград-Панонияшпед”. И в двата мача младите бяха по-до
брият противник. Баскетболистът на "Димитровград-Панония- 
шпед” Никола Иванов зае първото място на състезанието по хвър
ляне на тройки. Във финала той надигра Зоран Геров. В спортния 
център ”Парк” се проведе и състезанието "Игри без граници” с 
участието на три отбора БК ” Димитровград-Панонияшпед”, АК 
"Железничар” и кафе ”Бел ами”. След проведените 6 игри пър
вото място спечели отборът на "Димитровград-Панонияшпед”.

Д.С.

Д.С.

АТЛЕТИКА: ПЪРВЕНСТВО НА СЪРБИЯ

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
С това състезание приключи първата част на 

първенство на Сърбия по атлетика, на което уча- тазгодишния атлетически сезон. Резултатите, ко
стваха и четири атлетки от димитровградския АК ито осъществиха димитровградчанките могат да 
"Железничар” - Душица Деянова, Тамара Сте- се отчетат като твърде солидни, 
фанова, Йелена Николова п Йелена Владимиро
ва. Деянова спечели първото място, бягайки на Деянова и Тамара Стефанова ще участват на ат- 
400 метра с препятствия. Стефанова бе трета в летическия митинг в Скопие, който ще се организ- 
дисциплината хвърляне на копие. Същото място ира от тамошния клуб "Работнички”. През същия 
завоюва Йелена Николова в дисциплината бягане месец те би трябвало да участват и на турнира по 
на 100 метра, както и Йелена Владимирова в дис- многобой в Унгария, 
циплината троен скок.

На 9 и 10 август т.г. в Байна Баща се проведе

Както узнаваме, през септември т.г. Душица

д. С.НИШКА ФУТБОЛНА ЗОНА

"БАЛКАНСКИ”И 

” ЖЕЛЮША” СТАРТИРАТ 

НА 22 И 23 АВГУСТ

СЪЮЗНО ПЪРВЕНСТВО ЗА МЛАДИ ШАХ
МАТИСТИ В ПРОХОР пчински

ШАХМАТ

УИКЕНД ТУРНИР 

” СВЪРЛИГ ’98”АЛЕКСОВА ОСМА
Футболните състезания от тазгодишното първенство на 

Нишка футболна зона ще започнат на 22 август. На тоя ден 
футболистите на "Балкански” ще пътуват в Ново село, 
където ще играят срещу отбора на Новоселац .

В Поповац край Ниш ще премерят силите 
тази дивизия - ФК "Будучност” и ФК "Желюша”. Интер 
е да напомним, че местният дерби между отборите на ’ Бал
кански” и ”Желюша” ще се проведе на 11 октомври в рам
ките на 9-ия кръг от първенството.

В прекрасната атмосфера на манастира ”Про- 
хор Пчински” от 26 юли до 9 август т.г. се проведе 
югославското първенство за шахматисти и шах
матистки до 21-годишна възраст. На първенст
вото участва и най-добрата димитровградска ша
хматистка Анита Алексова, която в крайното 
класиране зае солидното осмо място. От младите 
шахматистки и шахматисти, които участваха на 
това съюзното първенство ще се сформира от
бор, който ще участва на Детската олимпиада по 
шахмат в Истанбул от 21 август до 1 септември.

Д.С.

От 17 до 19 юли т.г. в град Свърлиг се проведе 
големият уикенд турнир по шахмат, на който уча
стваха общо 76 шахматисти, главно гросмайстори 
и интернационални майстори. Сред участниците 
бе и димитровградският шахматист Петър Гигов, 
който се класира в долната част на таблицата с 3 
точки. Първото място на турнира спечели 
гросмайсторът Милан Вукич с 8,5 точки.

Петър Гигов се представи в Свърлиг и като 
певец. Той пя песни от своя компакт диск, който 
наскоро трябва да излезе.

си новаците в 
есно

Д. с.
д. С.
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ГЕОРГИ БАЧЕВ, ЕДИН ОТ НАЙ-ПЕРСПЕКТИВНИТЕ БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛИСТИ:

ПРИ ПЪРВА ВЪЗМОЖНОСТ ЩЕ ДОЙДА 

- ® ДИМИТРОВГРАД
гради,,нин Георги Бачев, Понастоящем такова"гол^п^^836“3 участие в еДно световното първенство в САЩ и с 
титуляр в отбора на миналогодишния световното пъов^нгтп^гГ' каквото бе което °тбеляза отличен резултат, 
шампион на България По футбол ” Сла- обаче в ник-жтп г™ » °Т резултатите н1шото на футбола у нас е паднало 
7,я”’ - <*"« <)т наи-ПерснекбПшшнПе че сГд“ тХ от“ ^ «™а степен. Лично аз съм оп-
фушболнсшпна тази страна. Банан игра Д° мача срещу Испания. От този 
на световното първенство във Фран- разочарован. 
пия. Селен,тонерът не., българския на- * Как оценявате 
_ ошоор Христо Бонев предо- славения отбор?

футболист т“се 'ппеопТин,!, " Югославският национален отбор * Какви са Вашите планове във
спешу Нигепия н и “'ч,ме"'е преди световното първенство сс считаше връзка с по-нататъшната Ви спорт-
срсщу Нигерия,, Испания. Неотдавна се за един от най-силните отбори. Мисля, че иа кариера?
ашшан^г "Ю3" ФУ"'Ь"л"сш_на с,Т„,- балканският манталитет пречи на вси- - Засега оставам в България и в 
дионана Славия а София и ош твърде нките отбори от тези пространства. "Славия”. Вярно е, че някои чуж- 
люоезния ни събеседник взехме интервю Според мен, именно поради този злощас- дестранни отбори проявяват интс- 
за Братство . тен манталитет и югославяните се завър- рее към мен, но след лошото представяне

наха от Франция толкова ранно.

се отнася 
:мач съм

тимист и мисля, че в нашата страна 
има много млади футболисти, ко
ито в близки години ще представят 

участието на юго- успешно българския футбол в чу
жбина.шюнален

Георги Бачев Щч
гария и след това ще мисля за чужбина.

* В Димитровград има футболен от
бор ”Балкански”. Чували ли сте за този 
отбор и имате ли намерение да посетите 
Димитровград?

- Не, не го знаех това, но при първа 
възможност ще посетя Димитровград.

Б. Димитров

на българския национален отбор във 
* Как си представяте бъдещето на фРа»ция чуждестранните клубове все 

българския футбол? пак се отнасят с по-голямо равнодушие
- Вижте, у нас напоследък много сс към българските футболисти. Лично аз 

говори, че след силното футболно пок- имам няколко оферти, но предполагам, 
оление.с което България сс представи на ,,е и*е изиграя първия полусезон в Бъл-

* Господин Бачев, как оценявате 
представянето на българския национ
ален отбор по футбол на световното във 
Франция?

- Нашето представяне 
беше успешно. Лично

наистина не 
аз съм горд, че

МАЛЪК ФУТБОЛ ПРОДАВАМ:
1; Къща в Димитровград, ул. "Кирил и Методий" № 6г 
жилище 66 м , два локала по 28 м2 и дворно място 7СЩ

2. Нива в местността Къндина бара - 7,30 декара.
За информации и договаряне ползвайте 
тел. (018) 40-188.

НА ТУРНИРА "ДИМИТРОВГРАД ’98" ПРИЯТЕЛСКИ МАЧОВЕ 
МЕЖДУ ВЕТЕРАНИТЕ НА 
"БАЛКАНСКИ" И "ЛЕВ
СКИ"” Н АИСУ С” 

НАЙ-ДОБЪР НАРАВНО 

В ” ПАРК”
ИН МЕМОРИАМСлед двуседмични интересни борби в спортния център ”Парк” 

в Димитровград приключи тазгодишният традиционен между
народен турнир по футбол на малки врати. Участие взеха 18 
отбора от Ниш, Бела паланка, Пирот, Димитровград, както и 
отборът ” Сливнишки герой” от Слнвница-България

ФИЛИП АЛЕКСАНДРОВ ЗАРКОВ 
(1919-1998)

Димитровград, 26 юли 199Н 
година.
"Парк”, зрители - около 2500. 
Съдия: Тома Марков ош Дими
тровград. ГЪлмансшорн: Федя 
Каменов в 36 и ЗН минута за 
"Балкански”, Емилпян Павлов 
в 4 и Александър Божилов в 26 
минута за "Левски”

След кратко и тежко боледуване, в средата на юли т.г. завинаги 
угасна животът на ФИЛИП А. ЗАРКОВ, роден през 1919 година в село 
ьранковци. Не само в селото, но и на много други места той беше 
познат като работник в Секцията за поддържане на пътищата. От 
1944 година Филип беше активен общественик в селото. Зар 
особено се ангажира по времето, когато се строеше Кооперативи 
дом в селото през 1948/49 година. Беше избиран за отбо 
Общинската скупщина и активно работеше в обще 
политичките организации. Забележителна активност показваше в 
Съюза на бойците от НОВ. Зарков има голям принос и за прокарва
нето на нови пътища в неговото село и съседните селища. Той беше 
главен инициатор на дейността на Отбора за електрификация на 
село Бранковци. Удостоен е с много похвали, дипломи и други 
обществени награди и признания. Умерен и търпелив човек, той 
имаше определени критерии в личния си живот, а това предиз
викваше уважение и доверие към него от страна на неговите 
съселяни и в колектива, в който работи дълги години.

Филип е баща на две дъщери и дядо на три внука.
Поклон пред паметта му!

Спортен център

ков 
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НОВ.

ФК ” Балкански”: Георги 
Ставров, Драган Джуров, Кър- 
ста Кърстсв, Димитър Каменов, 
Федя Каменов, Новица Алексов, 
Зоран В. Христов, Милован То
доров и Александър Милев.

ФК ”Левски”:. Борис Но- 
вичков, Руслан Вуцов, Емилиян 
Павлов, Красимир Чавдаров, 
Валери Греков, Стефан Павлов, 
Александър Божилов, Румен 
Павлов, Марин Раковски, Тодор 
Цветков и Атанас Василев.

Публиката с аплодисменти 
награди ветераните на футбола, 
които, въпреки напредналата си 
възраст, демонстрираха прек
расна игра. Головете, които видя 
публиката, бяха наистина май
сторски. Старите футболисти 
премериха силите си и продъл
жиха спортното приятелство ме
жду тези два клуба.

Стоян Евтимов

ТЪЖЕН ПОМЕН —Г”На 13 август 1998 година се навъ 
години от смъртта на нашия мил и н> 
съпруг, баща и втори баща

ГЕРГИН С. ВЕЛЕВ 
от Димитровград

ха пет 
равим

рши:
езаб

Победителите "Наисус" от Ниш (Фото "Буба") щВъв финала, на който присъстваха почти 3000 зрители, сс 
срещнаха "Наисус”, многократен първенец на Югославия, и 
"Милан 88” от Бела паланка, В една игра, която бе празник за 
душата, "Наисус” се наложи с 6:1. В борбата за третото място 
се срещнаха домашните "Сале 98-Казабланка и пиротският 
отбор "Оскар” (отбор на "Раднички”). След равноправна игра 
и резултат 2:2 в регламентираното време пиротският отбор 
победи чрез дуспи с 4:3, Добри бяха изявите по време на турнира 
на "Легенди”, "Амадсус”, "Палма”, "Сливнишки герой и др. За 
най-добър футболист беше провъзгласен Игор Стамснкович от 
"Милан ’88” от Бела паланка, за най-добър вратар - Любиша 

най-добър голмайстор - Сланиша Златкович

Времето минава без теб, но то не намалява 
болката ни и не донася забрава. Вечно ще 
носим в сърцата си спомена за тебе.

Поклон пред светлата ти памет!
Опечалени: съпруга Вера, дъщеря Гина, 

Иван и Градимир със семействата си.
син

На 18 август 1998 година се навършиха 10 ГОДИНИ от смъртта на 
нашия мил и непрежалим таткод. с.

АСЕН ПЕТРОВ

СОФИЯ
Ранджелович, а за .......
от "Сале 98 - Казабланка”. Най-добрите са наградени с купи и

10 000, за второ 6000 и за 
бе "Балкан”.

ВЕТЕРАНИТЕ
дипломи и парично - за първо място 
трето 30М динара. Генерален спонсор на турнира НА

”ЛЕВСКИ” 
ПО-УСПЕШНИ

БОСИЛЕГРАД

ДВА ТУРНИРА ПО 
МАЛЪК ФУТБОЛ

На 13 август т.г. в София сс 
игра срещата-реванш между 

ветерани на ”Лсн-
Тази година се навършват 65 ГОДИНИ от ранната смърт на нашата 

скъпа и незабравима майка
футболн 
ски" и "Балкански”. Домаки
ните бяха по-добри и победиха 
с 5:1. За отбора на "Левски” 
играха и бившите нацонали па 
България Аладжов и Петров. 
Гола за димитровградчаии бе- 

отбелязап от Златкович от

ите ФРОНА ПЕТРОВАфутболният отбор "Младост ’ от Босиле- 
по малък футбол, които бяхаИ през това лято

едииствеиоторазвлечениеза^тукашиите младежи.

отборгГиа "Коруби” и спечели купата. Покровител на турнири

в момента, а в него участват 9 
: Общинският отбор

Неотдавна се навършиха 8 ГОДИНИ от смъртта на нашата скъпа 
и нопрожалима майка и мащеха

МИТРА ПЕТРОВА 
всички от с. Божица

Нп 18 авп/ст посетихме гробовете на нашите мили родители на 
божишкитещобища, положихме цветя, възкресихме свидни спомени 
за тях и почетохме светлата им памет.

Вечно скръбящи: синове I 
семействата си.

бе Общинската скупщина.
Вторият турнир се провежда 

отбора. Спонсор на втората спортна изява е 
СПС в Босилеград.

Иван и Стоимен и дъщеря Данче съсшс
дузпа през второто полувреме.

11
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саТиРа * забава

ОАМОРЙЕ
Йодно време през юли и август, кига дойдеоше одморйстс 

беше ти мило да погледнеш: напълно се селата с млад народ 
и деца. У Цариброд по главнуту улицу задръсте атомобили с 
таблице от Словеииго до Макьедонию, а и млого имаше 
странска, от Гьерманию, Вранцию, Австрию, па и от 
Българию. По улицете гмижне народ, йедва да се разминеш,

- Знайеш ли, Манчо, ужкьим су некикви одморйе, а у наш 
край га нема предишньият народ. Да ми йе да знам куде се 
йе денул! - същото мучи и баю Трендавила оди Лукавицу. - 
Нали смо одма до Цариброд, селото напълнеше народ и я се 
осечао кока съм у град. А еве съга с ижете се съставимо сте 
Цариброд, ама летоска йедва се мерне некой из село.

- Е бае, друго време беше. Тия що доодеоше и пълнеоше 
и град и село беоше човеци, излупили се у нашият край, па 
доодеоше да покажу на де 15:1 дека су се пъркнули, да виде 
багцеве и майкьс, бабе и деде. А съга тия стануше старци, 
поиспрекарали се, а тия що су живи, върту се кой куде се 
затекъл, не им йе до голем пут. А и при кога да дойду? Нали 
видиш селата и она измреше, па и у Цариброд нейе 
що беше-

- Бре вие двоицата почесте кико жене на гробища - умеша 
се и сват Гога - Не йе само това Я че ви кажем загуо съга 
народ све по-малко дооди: нема кво да мъкне и влачи спука. 
Йедно време дойду с децата да замажу на старите очи, поседу 
десетина дъна, ама ка си пой ду колата им скърцаю 
що не целиваю асвалтат. Унутра очеш ли кайте със сиренье, 
пите кашкаваль, пушене свинскье плечкье, заклана ягнища, 
телешкье плечкье, а да не оратим за джакчетия васуль, 
компире и не знам кикво йоще. Е съга недъгави старци и 
бабичкье чекаю децата да им докараю по нещо-

- Прав си! - рече бай Трендазил
- Има йоще. Не знам знайете ли мойтога ко.ишию Соту. 

Е, и да не га знайете, теквия сотинци 
ядничъкът целу годин се стиска кико пет паре у сиромашкьи 
джеб, ама на лето иде сваку годин на Вело море и Гърцию.

- Па баш и нейе "ядничък" щом му стидза църгата до Вело

кико

В ЗДРАВО ТЯЛО 
ЗДРАВ ХУМОР

Моля, без до качен ие и само

ЦЯЛ КИТАЙ Мъжът сс връща у дома. Жената 
разтваря прозореца и крещи на 
любовника си:

Участниците в пленера "Погановски манастир ’98” на 10 
август бяха приети от ръководителите на митницата на ГКПП 
"Градина” край Димитровград. Домакините 
тите, че преди въвеждането на ембаргото срещу Югославия 
през този граничен преход са минавали годишно между 6 и 7 
милиона транзитни туристи. Художникът от Китай Чан Ли 
Фан, след като чу това, изрази своето възхищение по следния 
начин: ” Боже, това е цял Китай!”

Б. Димитров

запознаха гос- - Скачай!
-Ти луда ли си! Това е 13-ия етаж!
- Скачай, сега не е време за

суеверия! има млого. Он
© © ©

Жена казва на частен детектив:
"Искам да следите моя съпруг и 

това момиче. Задачата ви е да ми 
съобщите какво е намерила тя в 
него."

КОРЕНИ
море.Комуналното предприятие ”Комуналац” това лято по

стави на десетина места в града по един баскетболен кош за 
децата.

Същевременно някои "отговорни” премахват с камиони 
кошовете за децата. Обаче забравят, че баскетболната игра в 
този град е дошла много преди тях и има дълбоки корени, 
които дори и с камион не могат да бъдат извадени.

- Тека ти се само чини! - рече сват Гога. - А са ме слушай: 
от септември йеднуту до юли другуту годин он, жена и деца
- стискаю. Първо до януари-вевруари да върну борчат от 
предишнюту годин, а от вевруари до юли да скърпе некико 
да излезну и отиду дотам. И тека сваку годин. А кига се върне
- цъвти от радос, кига ти зараспрая че речеш бил йе на ония 
остров с убавете жене Аити_

- Лъсно йе да кажеш: "А и ти!". Ама питаш ли ме кой че 
ми окопа и загърне морузат, кой че овърше, кой че събере 
сенце за кравуту зимуска, кой че ми рани свиньете и 
кокошкьете, кой че вади градину-

- Е видиш, Сота нашъл и на това лекат. Ньивите дал на
"Моите
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Разговарят двама мъже:
- Ти наистина ли вярваш, че 

коминочистачът носи щастие?
- Да, от онзи ден, когато жена ми 

избяга с него.ТРЕВОГА
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- Георги, днес спасих жената ти от 
изнасилване.

- Как стана това?
- Ха, просто я убедих!

Улица ” Найден Киров” в Димитровград се реконструира. 
Жителите на тази улица тези дни "тревожно” питат къде ще 
си паркира един техен комшия ремаркето, волската каруца, 
плуговете, грапата, къде ще разтовари сеното, обраната царе
вица, дървата...

А. т.
исполу или на трето, градину не сади и вади и каже: 
ньиве не може да затре суша, а градината ми йе най-убава_7*АС1Н -?п

- "На пазарат не може да не роди!" - каже он.
- А кво че стане кига сви би праили кико твойтога 

комшию?
- И на това има отговор! Каже: кой кико си постелье - тека

лега.
- Слушай Гоге, я съм затьнул у работу до гушу не знам 

койе първо да вачам, а ти-
- Ньегов добър приятель Гмитар каже: "За будалу работата 

йе разонода!".
- Кой йе будала? - плану Трендавил
- Тека каже Сота...
- Море нека се носи у майчину и нека се мота колко оче. 

Мене цело лето ми гори под ногье и над главу, айде у здравлье 
- и звуча бай Трендавил и сват Гога рече: "Ти свате, нищо не 
рече кво мислиш?"

- Я мислим све йе казано!
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