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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ
ГОДИНАХ!.* БРОЙ 1703*28 АВГУСТ 1998г.*ЦЕНА 1 ДИНАР • ПОЧИНА БАБА КАТА

ПЪРВАТА КОЛОНКА СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯЯ

ПРЕКАЛЯВАЩ
^-•^твлимането на журна- 
I 1 листа Джуро Славуй 
V-/ от Радио Прищина и 
неговия шофьор Ранко Пе- 
ранич е още един от поре
дицата подобни съдби на 
служителите в храма на об
щественото информиране 
в неспокойните балкански 
предели през последните 
няколко години.

По данни на Междуна
родната федерация на но- 
винарите в Брюксел, на те
риторията на предишна 
Югославия, между 1991 и 
1995 година са загинали 
общо 75 журналисти. В на
чалото на конфликта, през 
1991 година, Хърватско бе
ше най-опасното за тях 
място в света. С разшир
яването на военния конф
ликт рисковно стана да си 
журналист и в Босна и Хер
цеговина, а от началото на 
годината тяхно лобно мяс
то стана южната сръбска 
покрайнина - Косово и Ме- 
тохия.

УДЪЛЖАВАТ СЕ СРОКОВЕТЕ ЗА 

ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ
• С постановление на Правителството се удължават и сроковете за връщане на кредитите, дадени за съживяване на селата
• Продължава Програмата за възстановяване на селскостопанската механизация • Прието е постановление, с което се 
регламентират въпросите за регистрация на автомобилите, които не са регистрирани в Сърбия и чиито притежатели са 
сръбски граждани • На китайската провинция Хейлунг Дян отпусната хуманитарна помощ на стойност от 6 милиона динара

Правителството на Републи- ото министерство на информа- изводители, с което се насърча- кооперанти. 
ка Сърбия на заседанието си от циите.
25 август, проведено под предсе
дателството на премиера Мирко то си определение, според което създават предпоставки за пови- новление за отделна такса за ре- 
Марянович. реши да изпрати по- развитието на селското стопан- шаване на добивите и по-ефи- гистрация на определени мотор-

ство и селото има предимство в касно и по-рационално стопани- ни превозни средства С него нор-
икономпческата политика и е сване. Освен това, с Програмата мативно-правовосе регламенти-
един от стожерите на стопанска- се повишава и продукцията на ра и въпросът за регистрацията
та и социална стабилност, Пра- предприятията в металопрера- на колите, чиито собственици са
вителството прие няколко меро- ботвателния комплекс в Сър- граждани на Република Сърбия,
приятия, с които се подобрява бия, защото в реализацията на а които не са регистрирани в Ре-
материалното положение в този тази програма са включени 36 публиката, се казва в съобщени-
стопански отрасъл. фабрики и няколкостотин техни ето.

За финансова консолидация 
на първичното селскостопанско 
производство Правителството 
прие постановление, с което се 
продължават сроковете за пла
щане на данъците и другите об
лагания на доходите от селско 
стопанство и горското дело за 
1996 и 1997 година и Постано
вление за продължаване сроко
вете за връщане на кредитите, 
отпуснати за финансиране на 
Програмата за съживяване на 
селата.

На това заседание Правител- 
Продължавайки програмно- то и селското стопанство и се ството на Сърбия прие и Поста-

ва ускореното развитие на село-

ЮГОСЛАВСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ ПРИЕ СПЕЦИАЛ
НИЯ АМЕРИКАНСКИ ПРАТЕНИК ЗА СР ЮГОСЛА
ВИЯОт избухването на кри

зата в Космет десетки жур
налисти, които желаеха на 
място да се запознят с об
становката, за да инфор
мират обективно широката 
общественост,
"близки срещи“ с терорис
тите на т. нар. Армия за ос
вобождение на Косово, в 
които понасяха по-дебелия 
край на тоягата - бяха за
плашвани, отнемани им бя
ха видео и фоно-материа- 
лите, за да се стигне и до 
най-грубото - отвличането. 
И докато във всички досе
гашни случаи най-остро ре
агираха различните 
ду народи и форуми и преди 
всичко журналистическите 
асоциации, пет дни след 
изчезването на Славуй и 
Перинич всички мълчат! Не 
се обадиха нито Междуна
родната федерация на 
журналистите от Брюксел, 
нито "Репортерите без гра
ници", а да не говорим за 
"Хелзинки воч", американ
ския комитет за защита на 
журналистите и Мадлен 
Олбрайт, "изявените защи
тници” на "свободата в ин
формирането" на югослав
ските простори.

Случаят с отвличането 
на журналиста на Радио 
Прищина е още едно от до
казателствата за двойните 
аршини и отношението към 
действията на терористи- 

Защото, докато Сърбия 
и Югославия се обвиняват 
за прекалена употреба на 
сила на собствена терито
рия за защита от терори<> 
тите, на световния полицаи 
е позволено да изстреля 
стотина ракети срещу шепа 

в две чужди

ПОТУШАВАНЕТО 

НА ТЕРОРИЗМА Е 

ПРЕДПОСТАВКА ЗА 

СТАБИЛИЗИРАНЕ 

НА ПОЛОЖЕНИЕТО 

В КОСМЕТ

имаха

Правителството също така 
взе и решение за продължаване 
на реализацията на програмата 
за възстановяване на селскосто
панската механизация. С този

Мирко Марянович

мощ на стойност от 6 милиона 
динара на провинцията Хейлунг- 
дян в китайската Народна Репу- 
блика, с която Република Сър- проект на Правителството ще

продължи подмяната на изхабе
ната селскостопанска механиза
ция при твърде благоприятни ус
ловия за селскостопанските про

бия има дългогодишно икономи
ческо сътрудничество и близки 
приятелски връзки - 
съобщението на Републиканск-

се казва вмеж-

Слободан Милошсвич заяви в разговора си с Крнстофър 
Хил, чс ако Америка кекрепо желае доброто на тази част 
на Европа, трябва да премахне санкциите и ограниче
нията, конто пречат на свободното й развитие н при един 
продължителен период на прилагане предизвикват голе
ми икономически и хуманитарни затруднения

ИЗЯВЛЕНИЕ НА СЕКРЕТАРЯ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ НА 
КОСМЕТ

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА 

СЪРБИЯ ВСЕКИДНЕВНО 

ИЗПРАЩА
ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ

Президентът 1111 Съюзна република Югославия Слободан 
Милошовци прие пън вторник специалния американски пратс- 

СРЮ Крнстофър Хнл. В разговора им са обсъдени 
въпроси от значение за стабилизирането на обстановката в 
югоизточната част на Европа.

Президентът Милошсвич изтъкна, чс ако Америка искрено 
желае доброто на тази част на Европа, трябва да премахне 
санкциите н ограниченията, които пречат па свободното й раз
витие п при един продължителен период на прилагане предиз
викват големи икономически и хуманитарни затруднения.

Когато става дума за Косово и Метохпя, съществуващите 
там проблеми трябва да се решават единствено по мирен начин, 
е политически средство, като същевременно се полагат усилия
за икономическо съживяване, интензивно настаняване на рабо
ти на безработните лица и повишаване на жизнения стандарт 
на всички жители в покрайнината. Трябва обаче да се има 
предвид фактът, че потушаването на тероризма представлява 
необходима предпоставка за стабилизирането на обстановката 

сръбска покрайнина и за изграждането на мирен и

ннк за

Помощта сс разпределя на всички граждани, независимо ог 
националната и верската им принадлежност, заяви Ружица 
Симич и изтъкна, чс сс очаква по-голяма помощ от между
народните хуманитарни организации, които действат в Кос- 
мст, както и от местни донори

те.

"• у яг ГкГГ:
помощ както в Орах: < Ч. заяви Ружица Симич и изтъкна,
Метохия.къдстоим^у «мощ (у’ меж,(у*ар0Д„Ите хуманитарни

които действат в Косме т, както и от местни донори.
’к д помощ на всички граждани а

1 - ПОЯСНИ ТЯ И ДОПЪЛНИ,
, независимо от нациои-

(На стр.2)

в южна та
сигурен живот на всички граждани.

Активностите на Международния комитет на Червения 
Висшия комисариат на ООН за бежанци, подчерта

с уси-
терористи 
държави.

Но, както се посочва в 
на Съ-

кръст и на
президентът Милошсвич, трябва да бъдат съгласувани 
лията на Република Сърбия за нормализирането на живота в 
областите, в конто гражданите временно напуснаха домовете 
си поради действията ни бандитско-терористичните групи.

че се очаква 
организации

- Засега успяваме да окажем 
Косово и Метохия, които се нуждаят от нея 
че помощта сс разпределя на всички жители 
алния произход и перизпонедвнието им.

предупреждението 
юзния секретариат за ин
формиране, "истината е са
мо една" и опасността е 
обща. В.Богоеа



АВСТРИЙСКИ ЕКСПЕРТ ЗА МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО СМЯТА: ПРАВИТЕЛСТВОТО НА 

СЪРБИЯ ВСЕКИДНЕВНО 

ИЗПРАЩА
ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ

ВОЕННА НАМЕСА В КОСМЕТ 

- ОПАСЕН ПРЕЦЕДЕНТ
Кпсптуплнпти посипа ■111тс|)лс||1|ия 11П ПАТО II Конто и Метоха и Пи Пили "омпссн прецедент, :|а който нима 
никакпо оприндинне" - смити анстрнйскипт специалист по международно прано Мапфред Ротер.

"Само Сонетът та сигур- поради топа трябпа да укрепне тапа австрийския експерт та 
поет към ООН има комиетеп- ролята на Организацията па международно прано Мапфред 
цнн против една държана да Обединените нации”, подчер- Ротер. 
възложи военна интервенция, 
като последен начин та пре
възмогване на крита”, подчер
тава тоя професор по между
народно право в Университета 
в Линц, в коментара сп, поме
стен във в-к "Салцбургер на- 
хрнхтен”.

Сегашната кървава фаза на 
косметската трагедия, която 
по силата на международните 
правови норми все още е вът
решен проблем на СР Югосла
вия, е предизвикана от дейст- 
вуването на т. нар, "Армия та 
освобождение на Косово”, 
подчертава* професор Ротер в 
коментара си,

"Историческите грешки, 
които се случиха в навечери
ето на Втората световна пойна 
не бн смеяло да се повторят, п

(От стр. 1)
По думите на секретаря на Червения кръст на Космет от 

централната част на нашата република редовно пристигат кон
воирани колони от камиони, пълни с хранителни продукти 
хигиенични и медицински средства, строителен материал 
одеяла и пр. Затова разселените лица не трябва да се страхуват 
от настъпващата есен и зима, още повече, че най-голям брой от 
тях понастоящем живеят в къщите на роднини и приятели 
11спрскъснато намалява броят на гражданите под открито небе' 
потвърждават международните организации, занимаващи се е 
тези проблеми.

Освен хуманитарна помощ, временно разселените лица 
получават и медицинска помощ. В Лрищина е открита хумани
тарна амбулатория, а медицински екипи начело с председателя 
па Чернения кръст на Косово и Метохия проф. д-р Боро 
Морачич нспрекз.снато посещават местата, в които са нас
танени временно разселените лица, за да окажат помощ на 
всеки гражданин, който се нуждае от нея.

Представителите на международните хуманитарни органи
зации в покрайнината разпределят помощите непосредствено 
или в сътрудничество с Червения кръст на Космет. "Ние 
поддържаме редовни контакти с тях и взаимно координираме 
дейностите си”, подчерта Ружица Симич.

ВЪПРЕКИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ЕС ЗА ЗАБРАНА 
НА ПОЛЕТИТЕ НА ЯТ

ЛОНДОН И АТИНА 

БЛОКИРАХА 

РЕШЕНИЕТО
ЕвроПеискияш съюз отсрочи решението си за забра

няване Полетите на югославските аерошрансПоршни 
комПании, Понеже две от Петнадесетте страни членки 
на ЕС - Великобритания и Гърция - отказаха да гласуваш 
Предложението на ЕороПеискаша комися.

За това Предложение трябваше до Понеделник, 24 
август, да се изкажат Правителствата на всичките 
държави, членки на ЕвроПсйския съюз.

лед шока, предизвикан от тероростиче- с безсъмнения си авторитет сред терористите 
ските акции срещу американските пое- да се застъпи за освобождението на отвле- 
олства в Найроби и Дар ес Салам по- чените. Трудно е да се повярва в такова нещо, 

следва нов, който, от не малко държавници в защото именно посоченият Демачи беше опо- 
света, бе окачествен като държавен терори- вестил промяна в тактиката на разбитите те- 
зъм. Именно, без да изчака резултатите от рористи, които в новите условия ще продъл- 
някакво официално следствие във връзка с жат действуването си без да избират сред- 
тези акции Вашингтон нападна цели в Афган- ства. А това несъмнено значи и отвличане на 
истан и Судан. Както твърдят американците в заложници.
Афганистан била ракетирана базата на сауди
тския мултимилионер Осам бен Ладен, а в Су
дан - фармацевтичната промишленост, а коя
то, уж се произвеждат компоненти за хими-

С НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ
500 000 ТОНА 

СЛЪНЧОГЛЕДОВ 

ДОБИВ
епубликанското правителство в Сърбия 
прие постановления, с които да се подпо
могне консолидацията на селското сто-Р

панство и да се регламентира по законен път 
ческо оръжие. В случая с Афганистан добрите регистрацията на МТС (моторни превизни 
познавачи на обстановката твърдят, че Аме- средства) с черногорски и номера от бившите 
рика била нападнала това, което сво- югорепублики. Постановленията в
евременно самата била създала, областта на аграра имат съ-
Агенти на ЦРУ и други спец- ществено значение, изхождайки
служби, създали терористиче- от факта, че селското стопан
ски ядра в Афганистан, ко
ито, на времето си, трябваше 
да се борят против съвет
ските войски в тази страна.
Това сега им се връща в духа 
на онази народната "Който с 
дявола сади тикви..."

Тазгодишният слънчогледов добив в България ще достигне 
500 000 тона, прогнозира Съюзът на производителите на слън
чоглед. През 1997 година българският слънчогледов добив е 
достигнал 445 869 тона.

Тази година слънчогледовият добив ще бъде по-голям от 
миналогодишния, защото са увеличени площите със слънчо
глед. Поради недостатъчно използване на минерални торове 
средният добив от един хектар, както преценяват специалис
тите, ще възлезе на 1 тон и ще бъде по-малък от минало
годишния среден добив.

- За потреблението в страната са необходими 350 000 тона 
слънчоглед. Тъй като миналата есен правителството отмени 
данъците върху износа на рафинирано и нерафинирано слън
чогледово олио и кюспе, целият излишък от тези продукти без 
проблеми ще бъде изнесен на традиционните пазари - турския, 
гръцкия и египетския, казва Марин Маринов, председател на 
Съюза.

ство и селото имат стратеги
ческо значение за стопанска-

■ та и социална сигурност на
■ гражданите. Защото тяхната
у цел е да насърчават първич

ното селскостопанско произ
водство, от която зависи не само

производствения процес в храни-^■■^ъс сменяването на пра-
С вителството на Сергей Кириенко телно-вкусовата промишленост, но и

и назначаването на стария Виктор Чер- целия металопреработвателен комплекс, 
номирдин за нов премиер на Руската федер
ация, президентът Елцин още въднъж пот
върди, че е непредвидлив държавник. Колко

нашата Република току-що приключи Премахването на споменатите данъци е част от програмата 
за либерализиране на външната търговия, с която се обвързва 
България по споразумението за тригодишен заем от МВФ в 
размер на 800 млн. долара, което трябва да бъде подписано през 
септември.

По думите на Маринов, на българските заводи за олио пред
стои голяма борба с рязката конкуренция, защото чуждестран
ните купувачи предпочитат слънчогледовото семе, а не продук
тите от него. Седемдесетте завода за олио в България могат да 
преработят 800 000 тона слънчоглед годйшно.

В вторият срок за кандидатстване в сред
ните училища. Обявени баха около 19 

неочаквано бе сменяването на Черномирдин, 500 вакантни места, предимно в средните про- 
още по-неочаквано излезе завръщането му на фесионални училища, така че и това бе своео- 
стария пост. Аналитиците сравняват решени- бразен 
ето на президента Борис Елцин не със замя-

показател на надпреварването за 
атрактивни професии. Щастливците, които в 

ната на коня след като е започнало надбягва- първия срок бяха облагодетелствувани с 
нето, а със замяна на парашута, след ска- възможността да избират се определиха за 
чането от самолета. Но както казват хората, средните икономически, медицински, бюроте- 
рискът губи, но рискът може и да спечели.
Остава времето, този най-непристрастен съд
ник, да си каже думата.

(Политико)хничеки училища и за гимназия, а на връст
ниците им в тоя срок отстъпиха строителст
вото, текстилната промишленост и кожеобра- 

о-големите групи на терористите в Ко- ботката - специалности, които вече по-дълго 
сово и Метохия са разбити, но останки от време са в кризисно понижение, което значи 
тези банди все още действуват на тери- малки възможности за получаване на работа 

торията на тази сръбска покрайнина, провеж- и солидна заработка, които да гарантират спо- 
дайки нападения срещу полицейските пунк- коен живот, 
тове и отвличайки заложници. В последно вре-

ЛЕКАРСТВА БЕЗ 

ПАРИ ЗА ДЕЦАТА
п

Лекарствата да станат напълно безплатни за бременните и 
за децата до 7-годишна възраст, предвижда проект, който ще 
бъде предложен през септември на здравното министерство. 
Идеята е на най-видните български педиатри, които предлагат 
общините да поемат осребряването на безплатните рецепти, 
съобщи д-р Борис Александров, шеф на столичното управление 
"Здравеопазване”.

Децата и бъдещите майки сега нямат право на медикаменти 
без пари. Неотдавна имаше проект лекарствата да станат 
напълно безплатни за децата до 1 година, а за тези между 1114 
-със75% намаление. МС обаче не го гласува. Медикаменти без 
пари в момента получават само страдащите от 11 тежки и 91 
хронични болести.

града на река Нишава се провеждат 33- 
ме на прицел са и новинарите, което предиз- 1_? те "Филм0ви срещи Ниш- '98"- преглед на 
вика огорченост сред обществеността. Отвле- 1^) актьорските постижения в югофилма. То
чени са именно журналиста на РТС от Радио дини подред тази манифестация вече няма 
ПрищинаДжуроСлавуи и шофьорът му Ранко 0НЗИ 6лясък от "щастливото време", когато 
Перенич, чиято съдба все ощед не е известна, актьорите бяха почти божества. Въпреки 
Нападнат беше и ТВ екипът на РТС от Нови скромната кинопродукция, артистите продъл- 
Сад, който по едното чудо се измъкна. По този жават да са най-ценното в югославското ки- 
повод Синдикатът в РТС и множество други ноизкуство. Заради това именно, и фестивала, 
организации и институции издадоха съобще- посветен на артистите и актьорското майстор- 
ния, а покрайнинският секретар на Информа- ство трябва да продължи, поне до пресъхва- 
циите Бошко Дробняк отправи отворено писмо нето на Нишава 
до един от шиптарските лидери - Адем Демачи Момир Тодоров (Труд)

*
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ХУМАНИТАРНА ПРАТКА ЗА 

ЖИТЕЛИТЕ НА КОСМЕТ
=====1
от Пирот, Димитровград, Бела паланка и Ж ТрЯбва Да тръгнат оц<е НЯК0Л|<0 товара с *У
ница събраха предприятия учреждения ,,'спо^ манитарна помощ. Председателката на Общин- 
сори от тези общини нГ“! ащу^ т г потегл?, “Г °Тб°Р СПС в П"Рот Сл°б0Данка Чирич 
Пирот за Косово и Метохия. Като един от нзй-нр т " ДН" прюова всички партии, действащи на 
посредствените организатопи н-1 зкима ' " територията на окръга, да подкрепя т- акцията и да
в Косово и Метох,™пребтава,под"омогн‘1т жителите на южната сръбска 
лев. лидер на димитоовтят-кмт, р ^ра н *°‘ праинина. Тя също така призова трудовите ор- 
секретар на Окръжния оТбор на СПС зГпнпот ГаНИЗации’ Убеждения и частни фирми от Пират
ски окръг Р 1С ПпР°т- ск” °кръг да вземат участие в нея и, в съответ
на о?ол"Т2СШШН0д~'ТТРНаТа1~“а ^^„^ГУГа”^ГлГ^р„-

обувки. В акцията взеха участие и Димитров- Пнротскнят гигант ”Тнгар” досега е отделил
^ГсСтвистРоеДнаРИЗнЯопУ7еЖДеШ,Я' К°,,Т° СЪС СЪ" срсдс™а ™ Н--“оло 70 хиля и
деистаисто на членовете и симпатизантите на динара.
СЛ1С обезпечиха предимно строителни материали

РАДА ТРАЙКОВИЧ ПОСЕТИ ДИМИТРОВГРАД

ПРАВИТЕЛСТВОТО
ОСУЕТЯВА

ИНФЛАЦИЯТА
В средата на миналата сед- -- 

мица, в рамките на посещението Н 
си в общините от Пиротски ок- р 
ръг, министърът в правител
ството на Сърбия за грижите за 
семейството и децата д-р Рада 
Трайкович се отби и в Дими
тровград. Тя беше придружа
вана от Воин Велкович, предсе
дател на Окръжния отбор на 
СРС за Пиротски окръг и ръко
водителите на Общинския отбор 
на СРС в Димитровград Кирил 
Младенов и Гошко Милков. В 
интервю за РТВ "Цариброд” тя 
между другото изтъкна, че 
сегашното правителство на 
Сърбия се стреми да обезпечи 
средства за детските добавки, 
които сс изплащат със закас- 
нение от 13-14 месеца. При това 
г-жа Трайкович добави, че 
голяма част от бюджетните

по-

ШштМг Шот-

Б. Димитров а
БОСИЛЕГРАД шгДВЕ ИНИЦИАТИВИ НА 

СОЦИАЛИСТИТЕ
<• ш■:

т '%
V.;жшш

Рада Трайкович

ните родители, държат много на 
своето икономическо-социално 

средства, поради всеизвестните положение. ”Не може един млад 
събития в Косово и Метохия, иа-

Изпълнителният отбор на Общинския отбор такава инициатива беше подета към края на ми
на Социалистическата партия на Сърбия в Бо
силеград тези дни поде две инициативи: събиране щинската скупщина, обаче тя не се оказа много 
на хуманитарна помощ за Косово и Метохия и ефективна. Според мнението на членовете на Из- 
настаняване на работа на безработните лица, пре- пълнителния отбор на ОО на СПС в Босилеград, 
ди всичко с виеше, а след това и с полувисше и чрез едно по-отговорно поведение на ръководи- 
средно образование. телите в предприятията и фирмите може да се

В акцията за събиране на хуманитарна помощ осигури работа поне за двадесетина младежи, а сре
за южната сръбска покрайнина първоначално ще дствата за едногодишното им стажуване се оси- 
се събира строителен материал, а след това и па- гуряват от Републиканската трудова борса. Затова 
ри, хранителни продугктн и дрехи. В реализацията членовете на ИО на ОО на СПС призовават ръко- 
на тази акция босилеградските социалисти най- водните лица и органи в предприятията и фирмите 
много очакват от "Бор”’. Горското управление и да обърнат по-голямо внимание на проблема на над

1200-те безработни в общината и да отворят по- 
Втората акция всъщност не е нова. защото широко вратите си за тях.

налата година от Изпълнителния отбор на Об- човек да изисква от държавата 
всичко онова, което изисква от 

сръбска покрайнина. Тя под- своите родители. Всеки родител 
черта, че републиканското пра-

последък се вливат в тази южна

се стреми да подсигури на своето 
вителство предприема мерки дете възможно най-добри жиз- 
срсщу инфлационните тенден- ненн условия. Това иска да им
цип. осигури и държавата, но не е в 

състояние. Някои неща човек 
раждаемост в северните и цен- трябва сам да си извоюва” - каза 
тралнитс части на Сърбия и де- между другото Рада Трайкович 
мографския взрив на албанците разГовора за местната радиоте- 
в Косово и Метохия, министър левизия.
Рада Трайкович подчерта, че

Говорейки за намалената

в

"Напредък”. Б. Димитров
М. Я. младите хора у нас, както и тех-

ГЕНЕРАЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ "ТАНЮГ" ДУШАН ДЖОРДЖЕВИЧ В НИШ

С ПОГЛЕД КЪМ УТРЕШНИЯ ДЕН
нашите бизнесмени, които ще могат в 
него да представят собствените си фирми 

за ускорено, „очти светкавично „злъч- >■ продукцията си и по такъв начин да 
нане на информациите ни - каза Джо- установят най-бързата връзка с 
рджевич, подчертавайки, че и в това от- партньори от целия свят. 
ношенне трябва да догоним великите в Приключва и модернизацията на ко- 
света. За целта е сформирана работна ренспондентския пункт в Прищнод. кон- 
група съставена от представители на то ще бъде най-съвременен в СР Югосла- 
съюзнитс министерства за телекомунп- “”я- обзаведе,, с па^модерна техника и 
кацни „ информаци и, други държавни ор- технология. Освен това агенция ТАНЮГ 
гини и институции, както и специалисти, нма Щатен „ли хоноруван допнен.ж във 
които се занимават с компютърна тех- пескп град в Косово и Метохия. Открива-

пето на пункта е запланувано за следва
щата седмица. След това ни предстои и 
модернизацията на корснсподнетските 
пунктове в Нови сад, Ниш и Банялука, 
конто, както и тоя в Прищнна, ще имат 
пряка връзка с централата в Белград, от- 
където информациите ще се разпръскват 
светкавично.

Освен Интернет, ТАНЮГ има 
формацнонен сервис на четири световни 
езика - английски, френски, германски и 
испански. Възобновили сме договора за 
сътрудничество и обмен на информации 
с агенция Ройтерс, а през близките дни ще 
направим това и с Франс-ирес, Асоши- 
отед шрес, ДПА, с испанската и с егнист-

СОЛИДНА ТЕХНИЧЕСКО 
-ТЕХНОЛОГИЧЕСКА БАЗА

На 25 август в гр. Ниш бе представено ция сред обществеността, както нашата, 
сегашното положение на държавната така и световната. Защото в днешното 

ТАНЮГ и най- "глобално село”, наречено свят, сс водителеграфна агенция 
важните й развойни планове. На среща- немилосърдна битка именно за информа- 
та, състояла се в залата на Нишки окръг, цията като такава. А как се води тази 
покрай представителите на средствата за битка и какви са последиците от нея най- 
масова информация присъствуваха и ди- добре знаят нашите хора и нашата страна.

Изхождайки от факта, че като теле
графна агенция ТАНЮГ е една

на най-големите стопанскиректорите 
фирми в тази част на страната. За от ос-

ника и системи.
От преди десетина дни агенция 

ТАНЮГ е и на Интернет. Засега само два 
пъти на ден излъчваме информации, но 
правим подготовки и за постоянно излъч
ване на наши информации чрез тази гол
яма мрежа, каза Джорджевич.

- До края на годината ТАНЮГ ще от
крие 10 нови кореспондентски пункта и 
чужбина. Разбира сс, най-напред такива 
пунктове ще открием в съседит е страни, 
а след това и в по-големнте световни цен
трове. Вече от началото на идващия ме
сец ще започне работа пунктът в Скопие, 
а до края на септември и в София и и 
Братислава. В най-скоро време ще бъде 
възстановена дейността на кореспон
дентските пунктове в Атина и Загреб, а 
през октомври ще открием пунктове 
Бон, Брюксел и Лондон, както и в Кайро.

Възобновява се и

и нн-

. ... ■

:'г - ____
, и Директорът Душан Джорджеиич говори за бъдещето на ТАНЮГ

Техниката и технологията са една 
необходимост, но ние в ТАНЮГ 
смитаме, че човекът с най-важният 
фактор. Затова тези дни ще приемем 
50 нови млади специалисти, 
предимно журналисти и фоторе
портери, и разбира се и инженери, 
каза генералният директор на 
ТАНЮГ Душан Джорджсвич.

и в

на СР Югославия,ловните опорни точки 
ясно е каква е нашата отговорност днес и 
утре, не само на вътрешен, но и на между
народен план. Затова сме си поставили за 
задача до края на годинатан Генералния 

сериис всекидневно да имаме между 
35» и 400 информации, което е почти па 
равнището от преди разпадането на пре
дишна Югославия. Мие можем и трябва 
да направим това и няма никакво съм
нение, че [ЦС успеем, защото и сегв има 
отделни дни когато достигаме такъв 
обем. Но целта ни е зова да бъде всскид-

ТАНЮГ - ДНЕС И УТРЕ
на срсшата говори директорът Душан 
Джорджевич, който припомни, че преди 
разпадането на предишна Югославия 

ТАНЮГ бе една от най-големитс

МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРЕСЦЕНТЪР 
ПАТАНЮГ

агенцията е обезпечила за-за което
бележитслии средства. Когато след пет
илетни! дни бъде открит,той несъмнено 
ще бз.до един от най-модерните в тази
част па Европа. Желанието ни е па едно осведомителни агенени. Сега уста-
място да съберем чуждестранни те п «а а осводо мш индпПската теле-
родии журналисти, къдсто ищ моп.т ‘ ииия> с която таърде скоро ще
получават всички необходими и форма- ^ с пге„и11Я ХСИНХУА,
ции. Цонтьрът ще разполага с най-сз.нре- ^ сс ’ СЖД1, сред най-големитс в 
мениа техника и технология и за иромо- „мамо традиционни иръзкн.
ция на стопанските ни възможности, спиа.ш 1
Това ще бъде един нов голям шанс за в. Богое*

игенция II и
в света.

- За съжаление 
всичко онова, което сполетя предишна 
Югославия. Слава богу, загърбихме и то

нажите погледи са огнр- 
- каза Джор-

ТАНЮГ претърпя

ва време и сега 
тавени към утрешния ден 
джевич и поджерта, че най-важната за
дача сега е да се повиши продукцията, а 
основният ни продукт, както знаете,е ин 
формацията. Следващата или по-точно 
едновременна е това задача е възможно 
по-бързото пласиране на нашата нродук-

невна практика.
В близките дни ще бъде създадена

една
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РЕАГИРАНЕ НА ОО НА СРС В БОСИЛЕГРАД РЕАГИРАНЕ

РАДИО БОСИЛЕГРАД ”НЕ ИСКА 
ДА ПЕЕ” ЗА РАДИКАЛИТЕ? ДРУГАТА СТРАНА 

НА ИСТИНАТА"Ако песента "Ко то каже, ко то лпже Србия Ис повод реши да поздр 
мала”, която место се чува по вълните на държавната си но пълните на Радио Босилеград. Честитката е със 
и останалите радиостанции, е националистическа, следното съдържание: "Нп всички членове и симпп- 
учудва ни тогава фактът защо официално не е забра- тизанти на Сръбската радикална партия в Босиле- 

П. Кое малцинство представляват град Общинският отбор честити едногодишната ус- 
ръководнтелнте на общинската структура, когато се пешна работа от сформирането си с песснтта ”Ко то 
'боят” от една патриотична песен, от едно обикпо- каже, ко то лпже Србия йе мала”. Честитката била 

вено поздравление към хората, които не мислят като доставена лично от Станиша Васев, член на отбора, 
тях, от припомнянето за формирането п едногодиш
ната работа на ОО на СРС в Босилеград? С тази своя 
непрофесионална постъпка те не само омаловажават зали, ”че не смеят да излъчат честитката, понеже се 
членството на партията в Босилеград, но и главното 
й ръководство. Питаме се докъде ще се разпростре излъчват нищо за радикалите без съгласието на глав- 

амбицинтс на от- пия редактор Мада Стойнева".
По-нататък в реагирането се казва, че "ОО на 

СРС и всички партийни членове се чувстват обидени 
и пренебрегнати от тази постъпка на работещите в 

а п радиото, което е създадено сте средства на граждан
ите и което трябва обективно да информира

ави членовете и симпатизантите

Във в-к "Братство” от 21 август 1998 година с публикувана 
под заглавие "Две съобщения на Изпълнителния отбор 

на СПС”. В цитираното във вестника второ съобщение се 
говори за случката на "Пескара" от 25 юли т.г., в което тенден
циозно се спекулира с моето име и длъжността ми секретар на 
КИЦ "Цариброд" - филиал Босилеград. В интерес на истината 
искам да дам някои нови пояснения.
В цитираното съобщение се казва, че КИЦ "Цариброд” 
"обезпокоява своите съграждани с различни провокации, за
бравяйки, чете са лоялни граждани на СР Югославия и Сърбия, 
и използва различни видове културни, спортни и други мани
фестации като институционална рамка за легално политическо 
действие от позициите на великобългарската политика и тери- 
ториалните претенции спрямо СР Югославия .
За доказателство се сочи 'най-новият опит на ръководителя на 

в Босилеград да направи скандал на неотдавна 
проведения турнир по футбол... Александър Димитров, секре- 

Босилеград, по време на финалната среща на 
турнира, противно на всички пропозиции и договори, упорито 
настоявал за неговия отбор да играят трима младежи българ
ски граждани... с цел да направи скандал и да внесе бсзсло- 
койствис сред младежта в града.”
Питам: Кои са тия "провокации", с които КИЦ Цариброд” 
обезпокоява своите съграждани и кого конкретно сме обезпок
оявали? Ако има такъв, може да ни даде на съд и ние сме готови 
да отговаряме. Никога не сме забравяли, че нашите съграж
дани са лоялни граждани на СРЮ.
И второ: Не мога да допусна, че ИО на СПС в Босилеград може 
да напише едно такова безсмислено изречение в което, доколк- 
ото може да се разбере, КИЦ ' Цариброд" бил институцион
ална рамка за легални политически действия от позициите на 
великобългарската политика и териториалните претенции 
спрямо СР Югославия?! С оглед на това, че КИЦ "Цариброд" 
е легално регистрирано гражданско сдружение в Министер
ството на правосъдието, излиза, че държавата сама си създава 
институционална рамка за легални действия срещу нейната 
територия!
Случката на "Пескара" от 25 юли т.г. няма нищо общо с КИЦ 
"Цариброд" и моята секретарска длъжност във филиала в 
Босилеград.
Тогава се играеше полуфиналната среща от традиционния 
Летен турнир по футбол на малки врата между моя отбор 
"Коруби' и отбора на "Златица". От моя отбор отсъстваха 
двама играчи и аз поканих трима мои приятели от Кюстендил, 
които случайно пребиваваха в Босилеград и които имаха голя
мо желание да играят. Тъй като на предишните турнири в 
нашия отбор са играли момчета от Зайчар и Скопие и не е 
имало никакви проблеми за това, счетох, че в това няма нищо 
лошо. Сега обаче, пред самата среща, организаторът Георги 
Величков ни съобщи, че момчетата от Кюстендил не могат да 
играят. Малко по-късно се оказа, че това не позволяват коман
дирът на полицията в Босилеград Радомир Йойич и шефът на 
Държавната сигурност Драгиша Анджелкович. Те ни пред
ложиха да си изберем трима играчи от публиката, след което

статиянено излъчването

на когото, кпкто сс подчертана в реагирането, жур
налистите Боянка Стоичкова и Игор Йопановски ка-

касас за националистическа песен и че не смеят да

тоя примитивнзъм само заради 
делни местни "силни на деня’’, които са по-силни и от 
министерствата, и от правителството, и от самата 
държава, а своята си мощ демонстрират тъкмо по 
такива начини, понеже никой не ги контролира
никому не дават отчет за своеволната си работа?"

Това се подчертава в реагирането от страна на гражданите, а не да си прави експерименти и да ма- 
Общинскня отбор на Сръбската радикална партия в нииулира обществеността". Накрая сс казва, че 
Босилеград по повод, кпкто е формулирано, "пое- реагирането е предоставено и на министъра но ин- 
тъпката на работещите в Радио Босилеград, неиз- формациите, от когото е поискано "да наложи на 
лъчили честитка по повод отбелязването на едно- Радио Босилеград да бъде отпорено за навременно,

точно и обективно информиране на гражданите, за 
работата и проблемите на всички партии, които 

В реагирането, което е подписано от Иван Алек- действат в Босилеград, а не само сервиз на локалните
насилници и на тяхната пропаганда, 
напоследък е насочена срещу СРС".

клона

зар на клона и

годишната успешна работа и съществуването на ОО 
на СРС в Босилеград".

коятосов. председател, и Иван Рангелов, секретар на от
бора. се припомня, че на 14 т.м. ОО на СРС озна
менува едногодишнина от формирането си и по този В. Б.

БОЯНКА СТОИЧКОВА, ЖУРНАЛИСТ В 
РАДИО БОСИЛЕГРАД:

” Нямаме тази песен 

във фонотеката”

НАКРАТКО
• ЗА ТРЕТИ СТПТЕВРИ тази годила е начкь 
чено редовно заседание па Общинската скуп
щина в Димитропфад. Между другото, на засе
данието ще бъде обсъден градоустройственият

центърпроект за Спортно-рскрсативння 
”Парк” в Димитровград, след което сьщият щс 
бъде предоставен па публично обсъждане."Ръководството на ОО на СРС в Босилеград вди

га шум за песен, която не успяхме да излъчим поради 
технически причини. Както се вижда обаче от реаги
рането, главноту му намерение е да си премерва по
литическите сили с други хора. Затова мисля, че бор
бата трябва да води на други места и че жертви на 
тази война не трябва да бъдат работниците в ра
диостанцията". казва по повод на реагирането на ОО 
на СРС в Босилеград Боянка Стоичкова, журнал
истка в Радио Босилеград.

'Тоя ден, продължава тя, главната редакторка 
Нада Стойнева отсъстваше служебно. Към 16 часа, 
когато започва излъчването на емисията "Букет от 
желания”, поръчки за която се приемат до 14 часа, в 
радиото дойде човек, когото дотогава не познавах. 
Каза, че общинските радикали искат да поздравят 
членовете и симпатизантите си. като ми подаде къс 
хартия с текст, който се посочва в реагирането, но 
който не беше заверен от ОО на СРС. Отвърнах му, 
че не притежаваме касетка с песентта "Ко то каже, 
ко то лаже Србия йе мала”, че радиостанцията все 
още излъчва експериментална програма и че все още 
няма всички необходими съоръжения, следователно 
и всички песни във фонотеката си. Същото му каза и 
колегата Игор Йовановски. Предложихме му честит
ката да бъде придружена от някоя друга песен. Въп
росният господин не прие предложението и си за
мина. Измислицата му, че въпросната песен е на
ционалистическа, вероятно е послужила на ръковод-

• ТЬРЖЕСГНЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ на Об
щинската скупщина в Димитровград но повод 
Деня на освобождението ще се проведе на 8 ссп- 
теври. Празничния доклад ще прочете предсе
дателят на скупщината Никола Стоянов^ на 
заслужили лица и колскпгои щс бъдат връчени 
Септемврийски награди.
• БОЛНИЦАТА В ДИМИТРОВГРАД ще бъде 
тържествено открита па 8 сеитсмри. Бившата 
димитровградска болница, където преди се 
поместваше н родилният дом (по-късио преме
стен в Пирот), е ремонтирана основно и оборуд
вана по настояване на гражданите, конто подк
репиха искането си с подписи. Те настояваха и за 
предназначавано на средствата от местното са
мооблагане за тази цел. Болницата ще бъде в 
състава на Пиротскота болница и занапред по- 
снешиите случаи ще се насочват към Пирот.
• ЗА ШЕСТИ СЕПТЕВРИ е насрочено търже
ственото заседание на Общинската скупщина в 
Бабушшща, което ще бъде и подходящ момент 
да се направи преценка на досегашната работа.

А.Т.

ние демонстративно напуснахме играта.
На другия ден се импровизира някакъв финал, в който се 
наложи "Златица" (в която случайно играеше синът на Ра
домир Йойич), и с това се свърши.
За какви пропозиции и договори се говори в съобщението на 
СПС? Нека да ми покажат поне един екземпляр от тях, за да 
мога да се съобразявам с тях.ството на ОО на СРС да реагира толкова жестоко и 

неприлично”, заяви Стоичкова. Александър ДимитровВ. Б.

ПРИ НИКОЛАЙЧА ТОМОВ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА СЛЕД НЕЩАСТИЕТО

” АЗ СИМУЛАНТ? 

ТОВА Е ГОЛЯМА ГЛУПОСТ!”
"Работник падна от 15 метра и остана 

жив!” - така бе озаглавена една статия в 
нашия вестник от 15 май т.г., която се 
отнасяше за пострадалия строителен ра
ботник от предприятието "Градня” Ник- 
олайча Томов, който на 5 май т.г. падна 
от най-високото скеле на строежа на 
сградата, намираща се на главната ди
митровградска улица "Балканска” 20. 
След падането от около 15 метра на бе
тон, Томов бе счупил всичките си леви 
ребра. Освен това, той е 
контузии по черепа и останалите части на 
тялото си.

Четири месеца след контузията по- 
Николайча Томов в семейната 

му къща в село Лукавица.
"Не съм добре. Усещам болки в гла

вата, гърдите, пръстите... Понякога не си 
чувствам ръцете. Неотдавна в къщата на 
дъщерята ми изпуснах чиния с мляко и 
изцапах килима й" - разказва ни 52-го- 
дишният Николайча. Той и съпругата му 
Севета имат две дъщери - Валентина и 
Божана. По-малката, Валентина, е омъ-

изказват благодарност на Славча Тодо
ров, Никола Стоянов и други ръководи
тели на "Градня”, които са се интересу
вали от неговото здравословно състоя
ние по времето, когато е бил в пиротската 
и нишката болница. "Посещаваха ме и 
тук, у дома. И сега дохождат от време на 
време. Интересуват се за моето здраве и 
ми предлагат автомобил, когато трябва 
да отида при лекар" - изтъква Николай-

жена в Димитровград, а по-възрастната, 
Божана, заедно със съпруга си Данило е 
започнала да строи къща в двора на То
мови в Лукавица. Показвайки ни недо
вършената къща, съпругата на Николай
ча Севета казва: "Докато можеше, Ник
олайча им помагаше. След нещастието 
спря и изграждането на къщата.” Ирония 
на съдбата: човекът, който е построил 
толкова много къщи и сгради, сега не 
може да помогне на дъщерята си да пос
трои собствена къща.

Затова с голямо огорчение Николай
ча говори за онези хора, които го смятат 
за симулант: "Неотдавна злонамерни хо
ра разпространиха слух, че уж съм идвал 
да поливам градината си. Това е голяма 
глупост! - разказва той.

Николайча Томов има трудов стаж от 
около 29 години. Като строителен работ
ник е работил навред из нашата страна - 
в Космет, Суботица, Ниш, Бабушница... 
Съдбата е предопределила нещастието 
да се случи именно в Димитровград. Той 
и съпругата му Севета, която е домакиня,

ча.
В момента той получава от своята 

фирма по 1000 динара на месец. Тази сума 
във всеки случай не е голяма, особено ако 
се има предвид, че от тези пари Николай
ча трябва да купува необходимите лекар
ства, които са доста скъпи. Но в насто
ящия момент "Градня" не е в състояние 
да отдели повече пари за този свой работ
ник.

имал и тежки

сетихме

Николайча Томов и членовете на се- Стрелката показва 
мястото, откъдето е 

паднал Николайча Томов
мейството му се надяват, че съответните 
лекарски комисии ще уважат неговия иск 
за пенсиониране, който се готви наскоро

Б. Димитровда подаде.
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СЛЕД ГОДИШНИТЕ ПОЧИВКИ В "ЦИЛЕ"
ДИРЕКТОРЪТ НА "НАПРЕДЪК" ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ И СЕГА ТВЪРДИ:

УСИЛИЯ ЗА ПО-КАЧЕСТВЕНО 

ПРОИЗВОДСТВО
” НАШАТА ФИРМА НЕ МОЖЕ 

ДА ФАЛИРА!”

“»-“,<• — —. ■ -р. «
днешХ°Л=Л° С Н°Рмално само Дотолкова, доколкото при 
из™в7па^е А^ге„СТ°ПаНСКа ДеЙНОСТ може да бъ«е нормално - 
че™пед°лени ™17 Ръководител на "Циле". - Това означава,
ние свикнахме?х нИ НМа’ "° Те СТанаха ве',е неи'° нормално и ние свикнахме с тях. Наумихме да ги преодоляваме без паника и

”...Убеден съм, че ”Найре- 
дък” иак ще сшъйи здраво на 
краката си. Впрочем, йредйри- 
яшие като нашето, и то При 
условията в общината ни, ник
ога не може да фалира ” - каше- 
гори4110 заяви Пред нашия в-к 
Димитър Йорданов През ок
томври миналата година, един 
месец след като Пое ръковод
ството на босилсгр адското 
предприятие за селско сшойан- 
сшво ”Найредък”.

Фирмата днес е в твърде теж
ко положение. Някои твърдят, 
че дори е по-злс и от миналата 
година, която приключи с 219 
хиляди динара дефицит. В края 
на тазгодишното първо полуго
дие дефицитът е увеличен с още 
91 хиляди. Предприятието не е 
изплатило на работниците (60 
души) заплатите за една година. 
През април т.г. Фондът за разви
тие на Сърбия му отпусна 200 
хиляди динара кредит, но когато 
в началото на тоя месец той тря
бваше да бъде издължен, финан
сово изнемогващата фирма не 
беше в състояние да погаси кре
дита. Затова от 10 т.м. джиро- 
сметката й е блокирана. Преди 
няколко дни разговаряхме с 
Йорданов за сложното положе
ние, като го попитахме по какъв 
начин би могло да се излезе от 
него.

канското министерство за сел
ско стопанство. Според личната 
ми преценка, за приспособяване 

кланицата 
становяване на овцефермата са 
ни нужни около 15 милиона ди
нара, от които 11 за попълване 
на овцефермата, за подмяна на 
износената и частично открад
ната механизация и за създаване 
на нови изкуствени ливади. Ясно 
е, че това са големи средства, ко
ито никой не може да подсигури 
наведнъж и затова ще решаваме 
проблемите си последователно.

* Ваши работници, които 
казват, че са добре осведомени, 
твърдят, че сте позволили кре
дитът от 200 хиляди динара, кой
то през април т.г. ви отпусна 
Фондът за развитие на Сърбия и 
който сега не можете да върне
те, да завърши в касите на ня
колко частни предприятия. Вяр
но ли е?

- Това са зли езици. Деловите 
ни отношения с всички пред
приятия, следователно и с част
ните, бяха коректни. Във връзка 
с въпросния кредит ще кажа, че 
дял от него ползвахме за издъл
жаване на стари дългове.

* От 10 т.м. насам Вашите 
сметки са блокирани, понеже не 
можете да върнете кредита. 
Какво ще 
връзка с това;

- Върнахме 30 хиляди и оста
наха още 170 - почти колкото ни 
дължат други предприятия. При 
условие, че ни ги върнат, и ние 
ще се издължим на Фонда. Под 
въпрос е обаче дали те ще 
направят това и затова ще 
поискаме от Фонда да ни отсро
чи връщането. Убеден съм, че до 
10 октомври, когато е крайният 
срок за издължаване, предприя
тието няма да фалира.

* Някои от работниците зая
вяват на официални места, че 
ръководите непланово фирмата 
и че трябва да си подадете остав
ката. Смятате ли, че трябва да 
освободите поста?

- Не аз, а други опропастиха 
предприятието. Същите сега ис
кат главата ми. Не съм виновен

и за въз-на

„м е ,™™ произвежда около 1500 маси. Производството 
^" п Ре3 ЮНН КаТО част от програмата, пренесена от Украс . Произвеждат се и ученически бюра. Около 150 вече са 
завершени, останалите сто са в процес на производство. Освен тях 
тече редовното производство на кухненски елементи. С особено 
удоволствие Ангелов изтъква факта, 
за подобряването на качеството

че са вложени много усилия 
на продукцията. Определен на

предък в тази насока има, което, разбира се, е насърчително и това 
трябва и занапред да се запази. За подобряването на качеството 
сигУРно Ще допринесе и машината за точене (брусилица), която 
тези дни трябва да бъде доставена от Бела паланка. Тя ще облекчи 
процеса на чистене на елементите, което досега ставаше на ръка, и 
то с много вложен труд.

Със завършаване на годишните почивки по правило "тръгва" 
и продажбата на мебели, така че в сравнение с юни и юли, през 
август тя е увеличена значително. И докато всичко това е оку
ражаващо, ръководството на цеха е загрижено от многото отсъст- 

работниците поради различни причини. Ежедневно на ра
бота не идват по 15-20 работника. Като се има предвид това, че сега 
е сезонът на полските работи, то тези отсъствия са разбираеми, но...

В "Циле” от известно време има постоянно обявен конкурс за 
приемане на нови работници, обаче само за квалифицирани сто- 
лари. Само в краен случаи могат да бъдат приети и неквалифици
рани, но за определено време и задължителна преквалификация.

Що се отнася до заплатите, работещите са получили аконтация 
за юли и "топла закуска" за юни. Столът на цеха работи нормално 
и изплатената топла закуска идва от спестявания в него. В цеха на 
"Циле” в момента работят 139 работника.

ланските производители в общи
ната, които бяха загубили дове
рие в нас и не ни даваха доби
тъка. За тези и други дългове, 
лихви и съдебни разноски досега 
заплатихме над 300 хиляди ди
нара.

* От началото на годината 
досега сте дали на работниците 
по две гарантирани заплати от 
по 200 динара, а фирмата им дъл
жи заплати за 12 месеца. Мноз
ина са поискали от Общинския 
съд в Босилеград да й наложи те 
да бъдат изплатени.

- Получиха не по две, а по три 
заплати, и съдебна защита 
потърсиха не всички работници, 
както се носят слухове, а около 
20-ина души. И това обаче не е 
проблем, понеже е сигурно, че 
петнадесетина от тях още утре 
ще оттеглят исковете си, за да 
спасяваме предприятието, а за
платите си ще вземат, когато се 
създадат благоприятни за това 
условия.

* Миналата година някои 
фирми проявиха ннтере 
присъединяването на ”Напре
дък” към тях.
Враня например беше заинтере
суван за овцефермата, а ”Делн- 
шес” от Владичин хан за фир
мата без овцефермата. Вие като 
директор не се съгласихте. По
точно, казахте, че ще се опитате 
сами, а после ще видите какво 
ще правите. Не сгрешихте ли?

- И сега мисля същото. Ще се 
опитаме да осигурим собствени 
средства, а ще поискаме помощ 
и от Фонда за развитие. Очаквам 
да ни окаже помощ и Републи-

вия на

предприемете във

* Миналата година, когато 
начело назастанахте 

”Напредък”, Вие заявихте, че 
такава фирма никога не може да 
фалира. Все още 
мист?

- Това, което заявих минала
та година, поддържам и сега. 
"Напредък” отново ще стъпи 
здраво на краката си, понеже ед
но такова предприятие при съ
ществуващите в нашата община 
условия никога не може да 
фалира.

* Нещата обаче не вървят 
според предвижданията Ви - 
фактите показват друго...

- Не вървят поради други 
причини. Когато през септември 
миналата година поех ръковод
ството на предприятието, то бе
ше в още по-тежко положение. 
Почти всичко беше спряло. Но 
вместо да вървим напред, нало
жи се да погасяваме стари дъл
гове, предимно към сслскосто-

А.Т.

ли сте опти-РАБОТНИЦИ ОТ ГИД НА 
ПОЧИВКА В БАНИ

Синдикатът в ГИД реши да изпрати на отдих 
32-ма работника в няколко бани в Сърбия. В Нишка баня, 
Рибарска, Соко баня и Пролом баня ще почиват предимно 
стари и с професионални заболявания работници. 60 % от 
разходите се поемат от Републиканския фонд за здравна 
защита, от фирмата - 20 % и работника - 20%. Десет вече са

освободят места. Работ-

и почивка
с към

СИМПО от

заминали, а останалите чакат да се 
ниците се изпращат въз основа на лекарско удостоверение, в 
което се определя необходимата баня.

Синдикалната организация на ГИД предложи септем
врийски награди да получат цехът за производство на обувки и 
Работническото спортно дружество. Цехът - заради факта, че 
в тези тежки условия на стопанисване работи непрекъснато и 
осигурява средства почти за цялата фирма, а спротистите 
заради успехите, които постигат в работническо-спортните 
игри, Гумиядата...

и няма да си подам оставката, 
каза накрая ръководителят на 
"Напредък".

В. Божилов
А. Т.

които работят и след работно време.
Директорът Йовановнч е особено доволен от ра

ботата на младите работници и специалисти, които 
ежедневно се утвърждават със знанията и уменията 

Част от тях (20) са взети от бнвшето фалирало 
предприятие "Рукотворине”, които след 
подготовка и специализация сега дават солидни ре
зултати. Освен това е запланувано наскоро да бъдат 
приети и нови работници- конфекционери, с което 
ще се намали броят на безработните в общината.

Трябва да се подчертае, че най-голямата част от 
конфекция "Първи май - Стандард

След повече от половин година отново сме в 
бабушнишката конфекция "Първи май -Стандард , 
за да проверим на място приказките за това, че фир- 

изминат ден все по-здраво стъпва на

КОНФЕКЦИЯ „ПЪРВИ МАЙ - СТАНДАРД“ В 
БАБУШНИЦА

мата с всеки 
краката си, подобрява сс трудовата дисциплина на 
работещите и че заплатите им растят постоянно. 
Очевидно доволен от въпросите, директорът Лю
бомир Йованович отговара:

- Вярно е, че положихме почти неимоверни уси
лия за да преодолеем състоянието, в което ни остави 
ниротският "Първи май”. След като се отделихме от 
пиротския гигант, с малка помощ от о=рните 
мъже в общината, всичко тръгна към добро. Сега 
например сме договорили цялата си продукция до 
края на годинака, което, уверен съм, ще продължи 
не само през идващата година, но и през един по 

.... г „ериод, защото нашите делови патрньори са 
доволни от качеството, цените и сроковете, ай ние 
’ . г[1ото купувачите ни сс издължаватсме доволни, защото купува I __Кггагппяпенис

предварителните договори. Благодарение 
сега ние знаем не само всеки ден, а и всеки 

час с колко пари разполагаме на нашата джиро- 
много важно при съвременните

си.

С ПЪЛНА 

СИЛА
известна

продукцията на 
в Бабушница отива на чуждестранния пазар, че пла
сираната продукция се плаща редовно, дори и пред
варително, в аванс, доколкото се наложи. Това крас
норечиво говори за доверието, на което фирмата се 
радва сред деловите си партньори.

Преди няколко месеца фрнмата работеше и 
т.нар. ”на ешлеме”, когато частни лица или фирми си 
донесат собствен материал за кроене и шиене. Ра
ботите ли и сега това? - бе един от въпросите.

-Да, работим и това е наше дългосрочно опре- 
Йовановнч. - В началото

• Договорено производство за цяла година •Редовни 
и солидни заплати • Как да се намалят отсъствията 
по болест?

ло 1300 динара, докато работниците край машините 
имали над 1600. От общоили в администрацията са

360-те работника, през юли са работели 212-ма, ко
ито реализираха продукция на стойност от 550 00 

Месечният ни фонд за заплати е около ЗКОдинара.
000 което говори, че имаме средства и за други цели. 
Единствения проблем, който все още не сме решили 
напълно са отсътсвията по болест, но-голяма част от 
които по наша преценка, нямат никакво медицинско 
оправдание. През месец юли сме загубили повече от 
900 трудодни, което ще рече, че цял месец не са 
работили 40 работника. Все още не можахме да на
мерим решение за тоя проблем, защото едповремеи- 

с отсъствията има не малък брой работници.

съгласно 
на това деление - казва директорът 

имахме известни трудности във връзка с плащането, 
така че правихме и определена пауза в това отно
шение, но сега всичко е наред, намерихме начин да 
преодолеем и тези трудности, така че сега всичко 
функционира съвсем нормално.

ик-
сметка, а това е 
ономически условия.

нищзте^колко доволни са оттях, ДИ=-
нович отговаря, показвайки и документи в потвърж

ЛеНИ|тоданниГза месец юли: работник в охраната, 
- Ето данните стш, „ „олучил око-

какви са заплатите на работ- 
Иова-

Д.Чирич

НО

или пък готвач в
28 АВГУСТ 1998 г.



ДНЕС В НИШ СЕ ОТКРИВАТДОЛНО тлъмино

” ДНИ НА 

ПЧЕЛАРСТВОТО”
ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ 

ЗАПОЧНА ДА РАБОТИ С богата културно-забавна програма на площад "Ос
вобождение” днес и Ниш ще бъде открита първата но рода Си 
манифестация в Югоизточна Сърбия ”Дни на пчеларството - Ниш 
’98”. Както е запланувано, от името «а покровителя, манифес
тацията ще открие градоначалникът Зоран Живковия. До неделя, 
когато ще приключи манифестацията на най-хубавата улица в 
града- ”Побсдина”, ще се организира изложба, на която ще пред
ставят изделията си 36 пчелари от тази част на страната и пред
водители на прибори и медикаменти, както и ли тература за пчелар
ството. Освен това ще бъдат изнесени и няколко сказки, чиято цел 
е да се популяризира не само пчеларството като вид стопанска 
дейност, а и ползата от меда и изделията на базата на мед за 
съвременната медицина и прехрана. Лекции по тези въпрос и ще

Кроне Николов, директор на кооперацията: Главната ни цел е да създодсм кооперация, коя I о I рибна 
да помогне на кооператорите си да увеличават селскостопанското производство и която да съживи 
селата”

селяните, т.е. да съживим селата - заяви Кроис 
Николов, директор на кооперацията.

Благодарение на спогодбата с ”Малина”, 
магазинът се зарежда с хранителни и други сто
ки, които са нужни на селяните. По думите па 
Николов, ще се създадат възможности както за 
кооператорите, така и изобщо за хората в се
лата да се снабдяват е всички 'дреболии”, за 
които досега са ходили в други села или са ги 
купували от препродавали. ’1Цс снабдяваме ко
операторите си с всичко, което им е необхо
димо, за да увеличат селскостопанската си про
дукция. По пазарни цени ще изкупваме доби
тък, картофи, дърва, горски плодове...” - под
черта той и изтъкна, че са започнали да изкупу
ват дърва за отопление. И докато други плащат 
на селяните за кубически метър от 130 до 140 
динара, кооперацията им дава по 160 динара. 
Наскоро ще започнем да изкупваме и добитък, 
по докато други фирми за килограм юнешко 
месо живо тегло заплащат по 13-14 динара, ние 
ще дадсм 16. Не само ще гарантираме цената, 
но и времето ма плащането, така че селянинът 
ще получи парите си иай-късно 15 дни след като 
даде стоките си” - заяви Николов.

Долпотлъмииската земеделска кооперация 
има 314 кооператори, главно от Долно и Горно 
Тлъмино и Бистър. Всички са членове на Скуп
щината на кооперацията. Управителният съвет 
се състои от пет души. Наскоро ще бъде фор
мирана и административна служба, която, спо
ред Николов, ще бъде твърде малобройна и ще 
включва само трима души: директор, агроном 
и счетоводител.

Земеделската кооперация "Напредък” в 
Долно Тлъмино, която беше регистрирана пре
ди шест години, най-сетнс започна да работи. 
Преди известно време тя сключи договор за 
делово сътрудничество с "Малипа-вънншя 
търговия” от Враня, от фалиралото босилс- 

”Слога” взе йод наем ио-градско предприятие 
мещение в селото и откри смесен магазин.

- Започнахме с магазин, но главната ни цел
не е да се занимаваме е класическа търговия, а 
да помогнем на кооператорите си да произвеж
дат повече и по-качествена продукция, да изку
пуваме излишъците н да подобрим живота на

Кооперирането на селяните в земедел
ски кооперации в Тлъмнискня край има 
дългогодишна традиция. Земеделска 
кооперация в Д. Тлъмино с променливи 
резултати е действала от 1936 до 1974 
година. Новосформираната кооперация 
като наследник на старата вече няколко 
години се опитва да си възвърне 
имуществото, което е минало в ръцете
на босилеградскнте обществени пред
приятия ” Напредък”, ” Прогрес” н 
” Слога”. Тези фирми не са съгласни с 
искането й и в момента спорът се 
разглежда от Върховния съд на Сърбия. 
” Бившата кооперация притежаваше 
ниви, ливади, гори, обекти, возила... 
Мнозина разтакват нещата, но съм убе
ден, че ще си върнем имуществото”, 
категоричен е Николов

инж. Миленко Радосавовичд-р Стоймир Младенов

изнесат известни специалисти и учени от страната и чужбина., 
между които и д-р Стоймир Младенов от София и инж. Миленко 
Радосавович, автори на книгата ”Аиитерапия - лекуване с произ
ведения от пчеларството”. За тоя труд Младенов и Радосавович 
миналата година бяха предложени за Нобелова награда в областта 
на медицината.

По повод на манифестацията снощи в залата на Дома на 
войската в Ниш се проведе тържествено събрание.В. Б.

В.С.Б.

ДО НЕВЛЯ И НАЗАД С ПЕДИАТРИТЕВ БОСИЛЕГРАДСКОТО СЕЛО ГОЛЕШ

ПОЛЕЗНА РАБОТА, 

КОЯТО НЕ СЕ ВИЖДАДЕСЕТ ГОДИНИ 

БЕЗ ДЕТСКА ГЛЪЧКА училище в Димитровград и поради 
някаква причина не е ваксинирана заедно 
с останалите ученици. И докато тя чака 
да бъде ваксинирана, а ние чакаме 
кафето от майка и, в двора се събраха 5-6 
деца. Едното е от Белград, но майка му е 
оттук н то е на ваканция при баба и дядо. 
Мисля си: ”Ето тук, в Горна Невля, има 
7-8 деца за училище, има 26 обитавани 
къщи, а няма училище. Градинье е на са
мо три километра от града, а в училището 
има един ученик и една учителка.”

Изпихме кафето и тръгнахме назад 
към Долна Невля. И там има едно дете за 
ваксинация. Намираме майката и баща
та, заедно със самото дете, което е само 
на една година, в градината край реката. 
От подвижния хладилник сестрите взи
мат ваксината, а малкото русокосо мо
миченце няма време да заплаче - за миг 
вс1гчко е готово, тук, в градината.

”Ето, това е нашата работа - казва 
докторът. - Тя не се вижда в опашките 
пред чакалните, но е много важна. Това 
са превантивните мерки, чрез които за
щитаваме нашите деца от детски паралич 
и много други опасни болести. Сега е 
лесно, има кола, а едно време и пеш сме 
идвали по селата. И благодарение на това 
много опасни детски болести изобщо из
чезнаха от територията на нашата общи
на. Няма дете, което да не е прегледано и

Казва ми една медицинска сестра от 
педиатрията в Здравния дом в Димитров
град преди няколко дни:

- Журналисте, хайде утре с нас. Ще 
ходим в Горна Невля да ваксинираме де
цата, та да ни снимаш.

Какви деца в Горня Невля, мисля си 
аз, но се съгласих. И на следващия ден в 
уговорено време тръгваме към Горна 
Невля с ”югото” на Здравния дом. До 
Зарини воденици пътят е отдавна асфал
тиран. Нататък продължаваме по-път, 
който явно наскоро е разчистен и малко 
разширен. На места е насипан, но при 
малко по-обилен дъжд едва ли би могло 
да се мине по него до Горна Невля. Целта 
ни е да посетим семейството на Пера Та
ков, за когото лекарят ми каза, че има 8 
деца. Показва ми на отсрещния баир мал
ка ехлупена постройка, приличаща на къ
щичка: ”Там трябва да .стигнем!”

След малко оставяме колата на завоя 
и тръгваме към къщурката. Вече се виж
дат две момичета - едното пере, другото 
работи нещо около печката навън. До 
ехлупената къщурка е дървеният скелет 
на бъдещата нова къща с две просторни 
стаи. Само скелет. Предстои всичко това 
да се запълни с кал и да се покрие с кере
миди. А колко много работа трябва, за да 
се напълни ”кованицата” с кал! Моми
четата познават доктора, той не идва за 
пръв път. Познават и едната сестра. Тя 
вади медицинския картон и търси Жак- 
лина. Тя е тази, която трябва да бъде 
ваксинирана. Ето я, идва след малко - 
боса, усмихната. Би трябвало да е уче
ничка, но не е. В селото няма училище и 
тя не знае нито да пише, нито да чете. От 
осемте деца само две са грамотни. Сес
трите подготвят инжекциите и завърш
ват работата в двора. Жаклина, малко 
чернокосо момиче, се усмихва: ”Нищо не 

. боли”, казва и тръгва пред нас с боси 
крака да ни покаже къщата на Даниела 
Колева. Тя е ученичка в основното

ма. Едно теле или агне, което с голяма 
мъка сме отгледали, няма кому да про- 
дадем, а от нас се иска да платим навреме 
всички обществени данъци, да платим 
тока, а пари трябват и за много други 
неща - казва 65-годишният Радислав Ма- 
насиев.

Същите чувства споделя и Боян 
Стойчев, един от по-добрите животно
въди не само в село Голеш, който от
глежда десетина глави едър добитък.

”Проблем са и пътищата в селото ни. 
Махленските пътища вече са изровени. 
В лошо състояние е и пътят Голеш - 
Караманица. В това отношение общи
ната трябва да ни подпомогне. Още ми
налата година беше запланувано този 
път, който има и регионално, дори и 
междудържавно значение, да се ремон
тира и на реката да се поставят пропу- 
сквателни търби, защото когато тя при- 
дойде, минаването е невъзможно. Но 
ето, че и тази година вече отминава, а от 
реализацията на този договор няма ни
що. Снабдяването ни със стоки от първа 
необходимост също така е един от най- 
належащите проблеми. И в това отно
шение се нуждаем от помощ. Ако не мо
же да се открие отново общественият 
магазин, би трябвало сградата да се даде 
на някой частен търговец, той да открие 
магазин. На нас ще е все едно, важно е да 
имаме откъде да се снабдяваме”, под
черта Стойчев.

Манасиев и Стойчев отправиха се
риозна забележка и за работата на Скуп
щината и Съвета на местната общност, 
които вече няколко години почти без- 
действуват, а тъкмо те трябва да подемат 
инициативи за решаването на всички ко
мунално-битови и други проблеми в се
лото.

Село Голеш, Босилеградска община, 
се намира на тримеждието на Югосла
вия, България и Македония. И това село, 
както и много други босилеградски села, 
плаща дан на миграционните'процеси. 
Селото вече е почти запустяло, заглъх
нало, младостта се е оттекла към гра
дищата. Има двадесетина домакинства, в 
които живеят по двама-трима, а най-че
сто и по един човек, повечето от които 
са надхвърлили шестдесетте години, но 
все пак работят, крепят се някак и жи
веят.

”Вече десетина година в селото ни не 
се чува детска глъчка”, казва Радислав 
Манасиев, член на Съвета на местната 
общност. Няма ги някогашните селски 
веселби и седенки през дългите зимни 
нощи. Просто да не вярваш какви вре
мена дойдоха. Преди на Петровден в Го
леш се правеше голям събор. Полето се 
изпълваше с народ, виеха се по две-три 
хора, продаваха и купуваха коне... Ид
ваха хора не само от съседните села, но 
и половин Крива паланка беше тук, а 
сега Петровден ли е или не - глухо и 
пусто. И училището, в което преди се 
учеха по тридесетина ученика, е закрито 
и може би и няма отново да бъде отк
рито. Какво да се прави, такъв е живо
тът. Тези, които сме останали да живеем 
тук се опитваме да подобрим селския 
бит. Но за да успеем в това, необходима 
ни е помощ от общината и други обще
ствени институции - да се договаряме и 

да решаваме селските и об
ществените проблеми. Нали сговорът 
къща строи, казва една поговорка, а при 
нас изглежда е обратното. Като че ли сме 
забравени от всички. Ето, вече дълго 
време селото ни е без магазин и за дре
болии сме принудени да вървим и по ня
колко километра пеша. Преди тук има
ше изкупвателен пункт. Сега и това ня-

о”ваксиниран
Някой сигурно ще каже, че разходите 

би е билоза три деца са много и може 
по-добре или да са дошли в Димитров
град, или да са останали без ваксина. Ни
ма? За щастие, лекарите не мислят така. 
Те знаят, че превантивните мерки са мно
го по-важни отколкото лекуването на бо
лестта. В отчетите на детската защита 
към Здравния дом са много по-малко из
лекуваните, а много повече здравите де
ца, които навреме са предпазени от бо-

съвместно

м.я. лести. А.Т.

о 28 АВГУСТ 1998 г.



ВСИЧКО Е ГОТОВО ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА...
НАСКОРО ЩЕ ЗАПОЧНЕ СНИМАНЕТО НА ФИЛМ ЗА МИРОСЛАВ АНТИЧ

... И ЗА ГЕНЕРАЛНА 

СТАЧКА ПОЕТ НА ВСИЧКИ ВРЕМЕНА
В панчевската филмова 1 

ща ”Сине-про”, собственост 
Мирослав Станкович, се 
вършват трескави подготовки за 
снимането на дългометражен 
документален филм за великия 
ни поет Мирослав Антич. Режи
сьор на филма ще бъде Иван Ра- 
китджия, а автор на сценария е 
Раша Попов. Панчевчани са се 
наели да създадат едно такова 
филмово произведение, защото 
една част от живота си Мики е 
прекарал именно в техния град и 
е бил емоционално свързан с не
го. Тук той завършва гимназия и 
още като ученик публикува свои 
стихотворения в местния вест
ник "Панчсвац".

В книгата си "Улепшаванье 
невидльивог” Драшко Реджеп 
изтъква, че Мирослав Антич, 
вдъхновен от ромската музика и 
песен, написва на 40-годишна 
възраст "Гарави сокак” и това е 
върхът на неговата творческа 
дейност.

"Всички ме питат: Антич, 
Вие циганин ли сте, та пишете 
цигански песни? Да, аз съм ци
ганин, но не съм ром. Защото 
ромите се обиждат, когато ги на
речеш цигани, а аз съм циганин. 
Циганин е всеки, който умее да 
обича хубаво, да мечтае хубаво, 
да мисли хубаво, да бъде хубаво 
щастлив, да бъде хубаво нещас
тен, да бъде хубаво тъжен, хуба
во да плаче, хубаво да пее и иг
рае, да пътува, да се скита хубаво 
и най-хубаво да лъже на света! 
Аз мога и умея това. Не зная да
ли и вие умеете това?! Ако ня
кой от вас притежава някои от 
теЗи черти, тогава той е малко от 
моя сорт” - често е казвал Мики.

Моите разсъждения са: Мо
же би с казаното той всъщност е

Да, всичко е

пл™етп^ зпппяГ' ДУ Другото- ™ва « изплащане „а неиз- 
ЖиГра ™’ ПОВПШаване »а същите, които сега са

стачкаИепЗ^ДСКаТа пшназия Решението за организиране 
велено на 24 яв™ 3 заседание на синдикалната организация, про- 

24 авгУст т г- със съгласието на болшинство от препо- 
давателите и персонала. Сега се чака заседание на Републиканския 
нГтгГя»3 с,шдиката на просветните работници, което ще се проведе 
В чцII тГУСТ' На което тРябва да бъде прието решение за стачката. 
В училищата не се съмняват, че това ще бъде решение за обща 

преговорите с просветното министерство не се 
завършат в полза на просветните работници.

В димитровградската гимназия са започнали предвидените дей
ности до началото на учебната година - поправителни изпити, зре
лостният изпит за неуспелите през юли, записване на учениците. 
Вече е проведено и заседание на Училищния отбор, 
приети решения за приемане на нови преподаватели по определени 
предмети въз основа на обявените конкурси. Както ни осведоми 
директорът Томислав Гаков, приет е професор по информатика, а 
за определено време са приети преподаватели по латински език, 
музикално образование и английски

Що се отнася до броя на учениците в първи клас, през първия 
срок са записани 56, а по план трябва да бъдат записани 90.

средно

на

стачка, ако

Мирослав Антич
бено когато са му идвали на гос- ще спомене родния край и потек- 
ти роднини, приятели и съуче- лото на своя покоен съпруг, но 
ници от Босилеградско Много е не би било излишно от Босиле- 
обичал и хубаво пеел песните град, а може би и от издателство 
"Черней, горо, черней, сестро”, "Братство” да бъде подета ини

циатива за вклюването във фил
ма на кадри от родното градче на 
Ненко Антов (Антич) и на данни 
от неговата биография.

Панчевчани са се издължили 
достойно на своя поет и няко
гашен съгражданин. Преди шест 
години тържествено са открили 
училище, което носи името на 
Мирослав Антич. На тържест
вото е присъствала и неговата 
майка Мелания, която и днес жи
вее в центъра на Панчево заедно 
с дъщеря си Йелена Ротор, про
фесор. И другата й дъщеря Мир- 

г, „ . яна, инженер в пенсия, също жи-Хаджи Димитър , Море, мома вее в този гРад Авторът на за
бяга през ливада и др. Мики не „звестния "Плавн чуперак” не е 
е казвал, че е българин по баща, заб „ от при/тел,гге му в
но затова пък се е декларирал Но‘и с те „/повдигнаха ху- 
като циганин, пояснявайки защо бав паметник. 
е такъв.

на което са

език. Поетът Мирослав Антич и 
авторът на сценария за 
филма Раша Попов са 
съселяни - и двамата са 
родени в банатското село 
Мокрнн в Кнкнндска 
община. Освен 
землячеството и приятел- 
ството, тях ги свързва и 
седеммесечната им 
съвместна работа в новосад- 
ския ”Дневник”.

А.Т.

ПРЕЗ ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН

ПЪРВОЛАЦИТЕ ЩЕ СЕ 
СРЕЩНАТ С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНАТА
Още през първия учебен ден първолаците от основното 

училище в Димитровград ще се срещнат с Никола Стоянов, пред
седател на Общинската скупщина. Петокласницнте и техните ро
дители пък ще имат среща с директора на училището на 2 септем
ври.

Тук подготовките за новата учебна година започнаха още на 17 
август с организиране на подготвително обучение от 10 часа в 
течение на пет дни за поправителните изпити, които са проведени 
на 22 август. Проведено е заседание на Учителския съвет, на което 
е приета програмата за работа през тази учебна година. На свое 
заседание Училищният отбор констатира, че на обявения конкурс 
за преподавател по английски език никой не се явил. Този проблем 
ще се решава както и миналата година - чрез трудови договори за 
определено време. Все още не са приключили конкурсите за пре
подаватели по информатика и изобразително изкуство, но до 
началото на учебната година и това ще се реши.

Не е ли крайно време и зем
ляците и сънародниците на не
говия баща, а преди всичко Об
щинската скупщина, Центърът 
за култура и училищата да поде-

Надяваме се, че авторите на 
филма ще включат в сценария и 
биографични данни за бащата на 
поета и за неговия роден край.
Г-жа Мелания Антич, майката мат инициативи за увековечава- 
на великия сръбски поет, по по- не на Мирос/в Антич „ в
текло българин, е още жива и ще- Б 7
свидетелства във филма за р
живота на своя син. Може би тя

скривал истинския си национа
лен идентитет, своето българ
ско потекло? Осмелявал ли се е 
баща му Ненко, пък и самият по
ет да кажат какви са по народ
ност? В семейната среда се е зна
ело, че бащата на поета - Ненко 
- е роден в Босилеград, пеел е 
български народни песни, осо-

А. Младенов

А.Т.

ТРИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Панчо 

Панчев в 

Димитров
град

ПОДГОТВЕНИ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
По началото на новата учебна година ос- лищс.къдстотозинроблсмбешснай-голям, ботят, ако има достатъчно ученици, жела- 

тянаха оше три дни На 1 септември, втор- още към края на миналата учебна година ещи да ползват услугите им. 
танаха отце три днш м така и в трите чрез ученическата кооперация са обез- За тази учебна година са запланувани и
ник както и навред в Сър , р)а /,|с1|и по,|ТИ всн,,ки необходими учебници инвестиционни дейности. Очаква се да за-
учебни заведения в Боси р д голяма част от учебните помагала. И в почне надстройка на сградата па Гимназ-
гимназията, основното У шлище и дI гимназията, и в Основното училище няма да пята, а вече е започнал и строежът на нова
градина - училищният звън ( ( има изменения в учебните програми. С други училищна сграда в Горно Тлъмнно.

думи миналогодишните програми остават в Навреме са подготвени и иомсицшията
сила и през настоящата учебна година. на детската градина за новата учебна го-

През настоящата учебна година към бо- дина. В нея, по думите на директора Алек- 
силеградското основно училище и към под- сандър Александров, и през тази учебна го- 
всдомственитс училища в Долна Любата и дина, освен трите възпитателни групи в 
Бистър ще работят училищните общежи- Босилеград, ще работи и една група в село 

, дока го кухните, но думите па директора Райчиловци. 
училището Тошо Александров, ще ра-

Днес в Димитровград 
ще пребивава Панчо Пан
чев, известен български 
детски писател и главен и 
отговорен редактор на 
най-познатото българско 
детско списание "Славей
че".

Строителното предприятие 
” Изградил” от Босилеград 
строежа на нова училищна сграда в 
село Горно Тлъмино. Сградата ще 
има ползваема площ от около 100 
квадратни метра, с една учебна 
канцелария и още едно или две други 
помещения. Средствата от 350 000 ди
нара осигури просветното министер
ство. Очаква се сградата да бъде го
това до края на октомври, при ус
ловие, че средствата ще бъдат изцяло 
осигурени.

започна

тиястая,
на

В 20 часа в голямата за
ла на димитровградския 
Център за култура Панчев 
(дядо Пънч, както е извес
тен в България) ще удос
тои с присъствието си 
"втората премиера” 
представлението *Щрък- 
лнцата”(приказка за 
паците), която ,по негдв 
текст, подготвиха актьо
рите от Младежкия театър 
към. Народната библио
тека от Димитровград. Пи
есата "Щръклицата” с пос
тановка на Борис Лазаров.

Б. Димитро*

на1998/99 учебна година. Оз
ГвГгшли^е дворове, коридори и стан 
песе изпълнят с ученици, с детски и мла
дежки смях и врява. Ще се срещнат стари, но 
Гиови другари в учебните заклеим.при
ключват последните подготовки. У К/ и 
стаи вече са варосани и почистени и сс пред 
ирие^ мерки за обезпечаване на н<,пи съв-. 
ременни учебни помагала и пособия. За раз

Д уТебници За,цото в Основното учи-

кал-

ма Босилоградското осмсшно училищо
ка с
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НЕВЕРОЯТЕН ГАФ НА КИТАРИАДАТА В ПИ- голяма неправда, която започва тогава, когото гра
ниците ни общините ограничат човешкото чувство за 
обективност и справедливост.

Ето в кпкпо се състои несправедливостта, за която 
говорим. Как го и всяка подобна манифестация, която 
има състезателен характер, така и китариадата в Пи
рот бе оргпнизирана въз основа на предварително ут
върдени правила. Според тези изисквания рокгрупитс 
е трябвало да изпълнят на сцената поне една своя 
авторска композиция. На 16 август, когато се състоя 
финалното надсвирванс, групата "Транекс” изиз>лни 
своята песен "Сият”. За разлика от димитровград
ските рокаджии, момчетата от групата "СФРЮ” не се 
представиха на публиката със споя авторска творба, но 
това не им попречи да спечелят първото място?!

"Жалко, наистина е жалко” - коментира кратко 
младият вокалист на "Траискс" Деян Христов, който 
нулучи за утешение наградата за най-добрз.р певец на 
китариадата.

"Журито най-напред взе решение пие да бъдем 
обявени за победители. Това решение по-късно бе 
отменено внезапно” - изтъква опитният солокитарист 
Игор Иванов и добавя: ” И миналата година се случиха 
подобни неща. Ние тогава заехме четвърто място. 
Преди нас се наредиха три групи от Пирот. Надали 
следващата година ще участваме на тази китариада, 
когато всяка година я съпътствуват задкулисни и не
честни работи”.

Подобно с мнението и на Далибор Глигоров, бара- 
баниег на групата: ” Бяхме по-добри от групата 
"СФРЮ". За съжаление, нас нямаше кой да проте- 
жира. Публиката имаше вз.зможност да се увери коя 
рокгрупа свири най-добре. Благодарим на димитров- 
градчаннтс, които дойдоха в Пирот да ни насър- 
чават.”

РОТ

СЪЖАЛЯВАМЕ, 

НО НЕ СТЕ 

ПИРОТЧАНИ?!
Нещо твърде позорно се случи на неотдавна сз»с- 

тоялата се рокендрол китариада в град Пирот, 
журито, съставено изключително от ииротчани, на
руши предварително утвърдените ир 
на димитровградския роксъстав "Траискс”, присъди 
незаслужено наградата за първото място па роксъс- 
тава "СФРЮ” от Пирот.

С участие на общо 18 рокгруии, от конто 15 бяха от 
Пирот и по една от Димитровград, Куршумлия и Кру- 
шевац, споменатата кул турна проява се проведе от 14

Единствената димитровградска рокгрупа ” Тра
некс” на 29 август т.г. ще участва и на рокендрол 
китариадата в град Куршумлия. Димитровград
ските рокаджии се надяват, че на тази китариада ще 
имот повече късмет, отколкото на китариадата в 
Пирот. ”Транекситс” са сформирани през 1995 
година. Репертоарът на групата е съставен от 
мелодии на известни югославски и чуждестранни 
роксъстави. Осъвен това, те имат и 7-8 свои ориги
нални композиции.

когато

авилл и, вместо

Членовете на рокгрупата "Транекс"

порази: "Съжаляваме, но не сте ииротчани”. Въпреки 
всичко, пожелаваме на рокаджиите от групата 
"СФРЮ” всичко добро. А организаторите иа кита
риадата, както и членовете на фарс-журито трябва да 
знаят, че такива постъпки не им правят чест. С такова 
поведение те само тласкат "тяхната” китариада към 
провал.

"След като бе официално съобщено, че групата 
"СФРЮ" е спечелила гп.рвото място, ние честитихме 
на музикантите от тази група - разказва Деян Христов. 
Един от тях тогава ни каза нещо, което направо ни

до 16 август т.г. на площадката пред ниротския Кул
турен дом. Китариадата бе организирана за втори из.т. 
За втори нът в нея участваха и момчетата от групата 
"Транекс" и за втори пз»т те бяха свидетели на една

Б. Димитров

33-ТЕ ФИЛМОВИ СРЕЩИ В НИШ ЗАПОЧНАХАЛУЖНИШКО КУЛТУРНО лято

ТРАДИЦИЯТА
ПРОДЪЛЖАВА

С ФОЙЕРВЕРК И ФИЛМА ”РАНИ”
В присз.ствието на голяма група филмови артисти и 

други служители в храма на седмото изкуство, с връчва
нето на ключа на град Ниш на председателката на 
журито Весна Чипчич в изпълнената до последно място 
лятна трибуна в Нишката крепост, във вторник вечерта 
започнаха тазгодишните 33-ти поред филмови срещи. 
Поемайки ключовете от градоначалника Зоран Живк- 
ович, Весна Чипчич каза, че с броя и качеството на 
творбите тазгодишната филмова продукция у нас над
минава времето, в което живеем. През петте фести
вални дни любителите на това изкуство ще могат да 
видят общо седем филма, първият от конто бе "Рани”, 
постановка на Сърджан Драгоевич, окичен с най-много 
признания на проведените през това лято фестивали у 
нас.

В рамките на традиционната манифестация 
"Лужнишко културно лято" в Бабушница през по
ел едните тридесетина дни се проведоха редица кул
турно-забавни мероприятия, най-интересни от които 
бяха "Комаришките вечери" в Любераджа, младеж
кият фестивал "Голуб" в село Горни Стрижевац, ма
нифестацията "Лужница ‘98”, художественият пле
нер и няколко турнира по малък футбол.

На фестивала в Горни Стрижевац се съревно
ваваха 22 певци-любители. За най-добра изпълни
телка на народна музика бе провъзгласена Мая Велк- 
ович, докато в забавната музика призовото място зае 
съставът "Афродизияк”. На финалната вечер за най- 
добра опесен бе провезгласена песента "Някак си 
през пролетта” в изпълнение на Боян Йованович- 
Мента. С титлата "Красавица на вечерта” се окичи 
Ана от Бабушница, докато титлата "красавец” спе
чели Далибор Чирич.

По повод християнския празник Св. Илия в с. Лю
бераджа се състояха 25-тите юбилейни "Комаришки 
вечери”, на които за МИС бе избрана Биляна Марк- 
ович, с песента "Лепотан” ("Красавец”) Мария Чи
рич спечели първото място за изпълнение на народна 
музика, докато в конкуренцията за забавна музика 
победи дуетът Мария Чирич - Бойан Йованович, ко
ито изпяха песента "Някак си през пролетта”. Гру
пата "Промая” изпълни най-хубавата песен на ве
черта - ”Нак, нак”.

И традиционният фестивал "Лужница ‘98” при
влече вниманието на бабушничани. За най-добри из
пълнители на народна музика бяха провъзгласени 
Мария Чирич, Боян Йованович и Драган Митрович, 
докато в категорията забавна музика най-добри бяха 
групата ”5рюе Ьоуз”, Ивана Стоичич и състава "Моз- 
гойеди”. За най-добра песен на вечерта бе провъз
гласена песента ”Хей,на, на,на” в изпълнение на Мая 
Велкович. Титлата МИС понесе Мая Сгеванович, 
първа подгласничка й стана Емилия Костич, а втора 
- Драгана Йованович, докато за "Мистер” бе избран 
Никола Сганкович.

От няколкото турнира по малък футбол най-ин
тересен бе бабушнишкият, в който сред пионерите се 
състезаваха 16, а сред мъжете - 24 отбора. Победител 
сред пионерите стана отборът "Медени месец” от 
Бабушница, докато сред мъжете най-успешен бе от
борът "Купидон”, който спечели призовото място и 
на турнира в село Вава.

Всичко това потвръждава казаното в заглавието, 
че традицията не само продължава, но се и обогатява 
и разнообразява по съдържание. Сигурно е, че след
ващото "Лужнишко културно лято ’99” ще потвърди 
това.

съдена на артиста Данило - Вата Стойкович, докато 
наградата за най-добрата двойка артисти, ’Тя и Той ", 
която осигуряват "ТВ- новости”, читателите на това 
списание присъдиха на Бранка Катич и Драган Бйе- 
логърлич за ролите им във филма "Рани”.

Фестивалът "Филмови срещи" и тая година се съп
ровожда от редица други културни манифестации - пре
миери на книги и монографии за известни артисти, из
ложба на карикатури от Хаджи Деян Николич и други.

33-те филмови срещи приключват в неделя, на 30 
август, когато официално ще бъдат обявени награде
ните.

Журито на Фестивала и тази година ще присъди 
осем награди - за най-добро актьорско постижение - 

награда "Нанса", след това наградите 
"Царица Теодора" и "Цар Константин” - за най-добре 
изпълнена женска, респективно мъжка роля, две гра
моти за изключително добро изпълнение на женска и 
мъжка роля, две награди за епизодични роли и награда 
за дебют.

Известни са лауреатите на две, станали вече тради
ционни награди - наградата "Павле Вуиснч” за изклю
чителен принос на артист в югославското кнно е прн-

голямата

В.С.Б.

ТАЗГОДИШНОТО "ПРОКЬИСЛО ЛЕТО" КАТО ПОВОД

СЕДЯНКА - НА ОТКРИТО
Състоялата се на 25 юли т.г. традиционна хумор- си сваля маската на "офицпалност”, затова може да 

истично-сатирична и музикална програма "Прокьнсло бъде и по-свободна, по-язвителна към нелепите 
лето" в Димитровград заслужава да бъде разгледана от явления в нашата среда, 
няколко аспекта. Онова обаче, което не достигаше на "Прокьнсло 

Преди всичко, заради инициативата за пръв път да лето", са задълбочената подготовка и обмислената 
бъде на открито - в градския парк, като по този начин форма, защото, пак в духа на някаква лоша, от година 
се даде възможност премиерното изпълнение да бъде на година утвърждаваща се традиция, програмата се 
видяно от значително по-голям брой посетители, отк- подготвя твърде прибързано. А "Прокьнсло лето” не 
олкото може да побере голямата зала на Културния може да се скалъпява за седмнца-две, защото по този

начин губи от блясъка на вече спечелената си популяр-дом.
От друга страна, липсата на класическа сцена пред- ност. 

лага многостранни възможности за по-свободни сце
нични решения. Именно заради посоченото, като на- бърза. Трябва да се изчака да мине лятото, а през целия
чало, начинанието "Прокьнсло лето” на открито тряб- този период да се "записва” всичко, което може да бъде 
ва да се подкрепи и да се насърчи. обект на хумористично тълкуване и осмиване, та дори

Откритата сцена обаче има и своите изисквания, и на язвително бнчуване.
Едно от най-съществените е как да се установи пряк Иначе самата програма "Прокьнсло лето ’98” по 
контакт с публиката. Богатият, почти неизчерпаем оп- съдържание запази традиционния си облик: малко са
йт подсказва, че като форма могат да се ползват на- тира, повече безобиден хумор, сравнително добри муз* 
пример традиционните седенки, тлаки, събори. Освен икални изпълнения. Хуморнстите Андреевич, Стоянов 
това може да се черпи също така и от немалкия опит на и Алексич държаха програмата "под контрол", което 
рок, а и други концерти под открито. Необходимо е само ще рече, че бяха традиционно добри. Занапред би тряо- 
всичко дълбоко да се осмисли и да не се загуби нишката вало обаче да се издирват нови изпълнители, а те да си 
на естествено протичане на "действието”. При това осо- останат връхната точка в програмата, 
бено важно е да се открият форми за пряко участие на Струва ни се, че засега най-важното м 
публиката в програмата, да се провокира нейната лю- направен "пробив” и опит "Прокьнсло лето да се о 
бознателност и интерес. Откритата сцена сама по себе мисли по новому. ^ н‘

Следователно, с "Прокьнсло лето” не бива да се

е това, че е

Д. Чирич

28 АВГУСТ 1998 Г.



1 НАШЕНЦИ в света на науката МЛАДИЯТ НАШЕНЕЦ МИРОЛЮБ ЕВТИМОВ ОТ НИШ 
УЧАСТВА ВЪВ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ПЛЕНЕР

баща и СИН - ДОКТОРИ НА 

-™2”5ЖИЧЕСКИТЕ НАУКИ
роден в димитровградското село 
Смиловци, където завършва 
”0_В“°^учшшще’ а слеД прогим- 
"" - Димитровград,
1940 година постъпва

ВЪОДУШЕВЕН СЪМ ОТ 
СТАРАТА БЪЛГАРСКА 

АРХИТЕКТУРАглеждахме. Всяка следваща го
дина беше още по-резултатна. 
Увеличихме площите и започна
хме сериозно производство на 
сортови семена пшеница и царе
вица. По такъв начин създадо
хме стабилна материална основа 
за купуването на нови обработ
ваеми площи. По-късно се сти
гна до интеграция на селскосто
панските имения и бе създаден 
Селскостопанския комбинат, в 
който бях назначен за техниче
ски директор - казва доктор Ве
лин Младенов.

Резултатите, които постига 
го утвъждават като специалист 

до такава степен, че е предложен 
за специализация в чужбина. По 

време на полугодишното си пребиваване във 
Франция през 1966 година той се запознава с най- 
новите постижения в производството и обработ
ката на семена за царевица, а на следващата го
дина заедно с доктор Владо Трифунович, дирек
тора на Института Земун поле пътува за САЩ, 
където са купени съоръжения за сушене и доо- 
бработка на царевица за семе. След завръщането 
си от Америка в Инджия Младенов е ръководител 
на строителството на съоръжения за сушене на 
царевицата за семе. По това време Комбинатът в 
тоя град става най-голеямият производител на 
царевица за семе в страната. Паралелно с това 
започва да се занимава и с научни изследвания,

ос-
Макар че все още не е "пе

чен” художник - завършил е вто
ри курс в Художествената ака
демия в Белград - нашенецът 
Миролюб Евтимов от Ниш вече 
придоби първия си пленерски 
опит. В началото на лятото, за
едно с осем изтъкнати българ
ски художници от София, Плов- 
дин, Видин и други градове, той 
участва в художествения пленер 
във Велико Търново.

- Този пленер е едно велико 
събитие в моя живот, едно прек
расно преживяване! Съюзът на 
българските художници като 
организатор на пленера ни беше 
създал максимално добри усло
вия за творческа работа, даже ни 
отпусна и пари за необходимия 
материал. Велико Търново и ок
олностите му ни бяха неизчер
паем източник на инспирация за 
рисуване, а ние, участниците в 
пленера, си бяхме създали една 
чудесна атмосфера, която още 
повече ни мотивираше за пълно
ценна изява - въодушевено раз
казва Евтимов.

По време на пленера талан
тливият нашенец е нарисувал 
голям брой рисунки, от които 5 е

назията в през 
в средно

то селскостопанско училище I, 
Буково, недалеч от гр. НеготшГ 
Войната

в

прекъсва за известно 
време редовното му образова- 

н той е принуден да 
върне в родното си село. Жаж
дата му за знания го отвежда 
град Плевен в България, където 
довършва средното си образова
ние

ние се за-

в

в тамошното средно селско
стопанско училище и през 1944 
година се завръща в Смиловци.

През месец септември 1944 
дина е мобилизиран и участва в борбите - 
германските завоеватели. Краят на войната 
варва на Сремския фронт. "При пробива 
или бяха ранени не малко мои

Д-р Велин Ризенов Младенов
го-

протнв 
го за- 

загинаха 
сънародници, а сред 

загиналите има и петима от моето село" - спомня 
си Младенов.

След излизането от казармата през септември 
1946 година той става управител на разсадника за 
лози и овощни дръвчета в Димитровград. По не
гова инициатива още през следващата година дей
ността на разсадника се разширява, защото започ
ва и производство на пшеница за семе. Така е 
сформирана Околийската селскостопанска стан
ция в Димитровград, чиято основна цел е да под-

- Въодушевен съм от старата 
българска архитектура, от не
повторимата красота на черкви
те и манастирите както във Ве
лико Търново, така и в близкото 
село Арбанаси, което всъщност 
е един чудесен архитектурен ре
зерват! Впечатлен съм и от са
мото местоположение на този 
известен български град. Изк
лючително хубави впечатления

помага развитието на селското стопанство в тоя 
край. На функцията управител на Станцията Ве
лин Младенов остава до 1951 година, когато по
лучава работа в Завода за селскостопански из
следвания в град Зайчар. Тук се среща със съна
родника си и стар приятел доктор Никола Пешев, 
който го въвежда в света на науката. (Никола 
Пешев се пенсионира като един от най-добрите 
стпециалистн в Института по селско стопанство в 
Земун поле.)

В Института в Зайчар Младенов проверява 
теоретическите си знания на практика. Едновре
менно с работата си в Института той следва за
дочно в Селскостопанския факултет в Земун, къ
дето се дипломира през 1955 година. Като агроном 
Велин Младенов става управител на имението на 
УСАОЮ в град Инджия.

- Благодарение на богатия ми практически оп
ит още през първата година от работата ми в 
Инджия чувствително се повишиха добивът и ка
чеството на селскостопанските култури, които от

преди всичко със селекционирането на нови ви- 
сокодобивни сортове царевица. Той е автор на 
четири сорта царевица, които официално са 
признати и от науката, и от практиката. Едва след 
това е сформирана научната институция Селек- 
ционерска станция, в която продължава работата 
си върху селекцията на нови сортове царевица и 
пшеница.

През 1976 година заедно с професор Реля Са- 
вич от Нови Сад, доктор Младенов е изпратен в 
Северен Виетнам, където пренася знания и опит в 
производството на царевица на колегите си в тази 
далекоизточна страна. Докторската си дисерта
ция на тема "Изследаване на степента на прис- 
пособеност на някои СК-хибриди царевица за от
глеждане в различните климатични условия в 
Сърбия и нейните покрайнини” защищава успеш
но през 1980 година на Селскостопанския факул
тет в Белград.

л«
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В МОТЕЛА НА "БАЛКАН“ В ДИМИТРОВГРАД 1гг, . А.НЕОБИКНОВЕНА СБИРКА 
НА БИВШИ СЪУЧЕНИЦИ [№■ аАч

Л* М.Евтович:
[ Портрет, туш

тях постигнаха своята цел в живота, може би дори 
са щастливи хора, ала във въздуха трепти 
гията им към родния край, Бранко живее далече, 

чужбина, но и там мисли за нас, за споите съу
ченици и съграждани.

Нашият скъп съученик Бранко Тодоров 
останал такъв, какъвто го знаем: непосредствен, 
добродетелен и много симпатичен, особено кога
то използва стари царибродски изрази и шеги. С 
присъщото за нашенци трудолюбие е постигнал 
голям успех на Запад - там с авторитетен хирирг. 
В студения и недостъпен западен свят д-р Толоров 
живее богато, но парите нс са го променили, ос
танал си с хуманен човек, а от душата му лъха една 
мисъл: "Тугьината пуста да остане... ’

От срещата ни бликаше щастие - присъстваме 
необикновена и трогателна сбирка. 11нкогв до

сега не се бяхме срещали така, макар че сме рас
нали заедно, под едно небе, под едно слънце. Днес 
сме със сребристи коси, всеки със своите радости, 
тъги, проблеми и болести, но за един миг се върна
хме 50 години назад, спомнихме си за хубавата 
младост и тези щас тливи мигове никой нс може да 
ни отнеме. Тогава закрачихме в живота с голям 
труд и упоритост и, общо взето, осъществихме 
жизнените си цели. Между нас има лекари, инжен
ери, професори, икономисти И специалисти от 
други области. Въодушеви ни Лилия Нейкова с 
вдъхновената си поздравителна реч и с желязната 
си воля с която се опитва да позадуши дълбоката 
тъга на майка, загубила неотдавна обичания си 
син Лилия изтъкна, че с най-важна любовта към 
родния край, което потвърждава и сбирката на 
съученици от 1934 до 1946 година, и честити па д-р 
Бранко Тодоров 70-ия му рожден ден.

Трудно мога да дам истинска оценка за едно 
поколение, което се характеризираше с най-цен
ните човешки добродетели. И 
само един и затова вярвамс^-х^авото ут^е!.

Чудно е колко малко ни трябва, за да бъдем 
щастливи. Още по-чудно е, че и това, малкото, ни 
липсва. Да почувстваме радост, щастие и желание 
за нещо хубаво, за приятни часове - това ни дари 
нашият съученик д-р Бранко Тодоров. Той е ро
ден през 1928 година в Цариброд, завършил е гим
назия в нашия град и след това се е дипломрал в 
Белградския медицински факултет. Със съпру
гата и дъщерята си, също лекари, какго и е вну
ците си д-р Тодоров живее в германския град 
Кьолн. Там е вече 40 години.

1ностал- •’1

в
имам и от старите архитектурни 
паметници във Варна и Бургас, 
където прекарах по няколко дни 
след пленера. Имах голямо же
лание да посетя и Пловдив, но за 
съжаление този път нямах до
статъчно финансови средства и 
време за това. Бях чувал, а сега 
можах и да се уверя, че бълга
рите са твърде любезни, госто
приемни, отзивчиви и съприча
стни хора, което също ме въз
хити. Освен това, във великотъ
рновския пленер участваха 
стнна еминентни български ху
дожници като Антон Дончев, 
професор в Художествената 
академия в София, Николай 
Кучков от Пловдив и Вельо Ми
тев от Велико Търново, от 
ито, разбира се, имах какво да 
науча за живописта през десети
ната пленерски дни, а също така 
и да чуя компетентни мнения за 
най-новите тенденции в изобраз
ителното изкуст во в България.

В разговора ни Евтимов из
каза голяма благодарност на на
шия художник Бранко Николов, 
който му е помогнал да бъде 
един от тазгодишните участници 
във великотърновския пленер, 
който има дълга традиция и се 
ползва с голям авторитет, к. г.

подарил на Великотърновската 
галерия, в която е организирана 
колективна изложба на участни
ците след завършването на пле
нера, а останалите си рисунки с 
дарил на Съюза на българските 
художници.

Отговаряйки па въпроса ни 
кос е най-силното му впечатле
ние от пленера и от престоя му в 
древната бзлгарска столица, 
Миролюб Евтимов казва:

си с

на
наи-

МирОЛЮб ЕВТИМОВ, С1111 11П 
нашенци от Босилсградско, 
е отличен студент и 
Художествената икадемия • 
отдел живопис в Белград. 
Средната бележка на 
досегашното му следване е 
9,33! Такъв успех и можеше 
до се очаква от него, защо го 
той беше пълен отличник в 
средното художествено 
училище "Джордже 
Кръстил” в Ниш, а преди 
две години, когато бяха 
обявени резултатите от 
приемния изпит в 
Художествената академия, 
Евтимов беше първи на лис
тата с 200 имена!

ко-

В този момент присъстваше и срещнаха
псс пак: животите

което 
стари другари -
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ЗА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА ПТИЦИТЕ В БАБУШНИЦА

ЛИТЕРАТУРНИЯТ ФОНД 
"СТЕВАН СРЕМАЦ" В НИШ 

обявява
КОНКУРС ЗА КРАТЪК РАЗКАЗ

МЕЖДУГРАДСКА ИЗЛОЖБА НА ГЪЛЪБИ
По повод 15-годишнинатп от съществуването вицешамлион стана Горан Китановим, а трето 

па Клуба па гълъбарите в Бабушница това лято място зае Синии/а Ранджелович * и двамата от с. 
се проведе междуградска изложба на гълъби, а Присян, Сред расата “гдански високолстци” тит- 
тук проведе заседание и Междурегионалният лата шампион спечели Жива Корвешан от Ниш, 
съюз на клубовете на сръбските високолетачи. докато сред “сръбските високолетци” първенец 

Клубът 1-332- Бабушница, в който членуват ок- стана Слободан Цолич от Долно Кърнино (Ба- 
оло 50 притежатели на гълъби “сръбски висок- 
олетачи,” спечели три от възможните пет награ- бе провъзгласен гълъбът на Драган Манич от 
ди. За расата “нишки високолетачи” награди сне- Бабушница. 
челиха гълз.бари от Власотинце, Бела паланка и 
Лесковац, докато сред писмоносците всичките гри спечелени досега 
награди си останаха в Бабушница-шампионската което несъмнено ще даде силен тласък на 
титлата спечели Иван Йованонич от Бабушница, тукашните любители на

Условия:
- Разказът да не е публикуван;
- да е на сръбски език;
- обемът му да не надминава 150 реда;
- да е подписан с шифър.

Трудовете могат да се изпращат до 10 октомври 1998 
година.

Пълното име и адресът на автора, подписан с шифър, 
да бъдат изпратени заедно с разказа в отделен плик.

Авторът на най-добрия разказ ще бъде удостоен с 
грамота на Фонда "Стеван Сремац", грамота на 
"Народне новине" и с грамотата "Златен набор", както и 
с парична награда.

Авторът на най-добрия разказ ще бъде награден с 
3000 динара, а три други разказа ще бъдат изкупени по 
1000 динара.

Наградите ще бъдат връчени на тържество в Ниш на 
11 ноември по повод деня на раждането на Стеван 
Сремац.

Ежедневникът "Народне новине" в Ниш, като осно
вател на Фонда има правото пръв да публикува 
първонаградения и изкупените разкази.

Произведенията трябва да бъдат изпратени на адрес: 
Редакция на в-к "Народне новине", ул. Ген. Божа 
Янкович № 9, 18000 Ниш, или Културно-просветна 
зайедница града Ниша, Светозара Марковича 14, 18000 
Ниш.

бушница). За шампион на цялата манифестация

Тона са първите по-значителни признания, 
от бабушнишките гълъбари,

благородни птици.тези

В БОСИЛЕГРАДСКИЯ КВАТРАЛ "ДОБРИ ДОЛ"

ЛИКВИДИРАЛ ЦЯЛ РОЙ СТЪРШЕЛИ
Лоза Станчева от босилеградския квартал ”До- Разбрах напълно безпокойството на леля Лоза, а 

бри дол”, в чиято къща се бил заселил рой стър- и стършелите някак си сганаха предизвикател-
ство за мен. Реших: или те, или аз! Една вечер,тели, които предизвиквали и стрих, и неприят

ности, вече си отдъхна. За отровните насекоми, когато целият рой се беше прибрал в гнездото си 
коиго просто били "въвели диктатура” в къщата 
й, се погрижил Драган Крумов, шеф на транс
порта в тукашния "Автотранспорт” и един от по- пълно с пити и ларви , казва Крумов.

После ги преброили -

в таванската стая, успях да го примамя в
найлонова торбичка и да ликвидирам гнездото,

били точно 105опитните пчелари в Босилсградско.
"Стършелите са напраио като отровни змии и стършела! 

едва ли има някой, който да не се страхува от тях. В. Б.

В БОСИЛЕГРАДСКАТА СУШИЛНЯ

ЗЛИДОЛ

ВЪЗОБНОВЕНО
ПРОИЗВОДСТВОТО

НА ЗЕЛЕНИЯ ПАЗАР В БОСИЛЕГРАД ТРИМА ПОВРЕДЕНИ
УМЕРЕНИ ЦЕНИ НА 

ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ
Камион, натоварен с дърва, се превърна в 

боснлеградското село Злндол. В произ
шествието са ранени трима души: соб
ственикът на камиона Деян Крумов, който 
държал кормилото и Павле Гашевич, и два
мата от Босилеград, претърпяли леки 
повреди и се намират в болницата във Враня, 
докато третият пътник, Боян Мотов (1964) 
от село Бресница е с тежки повреди и е за
каран в Нишката болница...

От средата на този месец в босилеградската 
сушилня, работеща в състава на Сектора за произ
водство на лекарства и дехидриране на плодове и 
зеленчуци в лесковското "Здравйе”, е възобно
вено производството. Машините работят на пълни 
обороти, на три смени, а освен 92-та работника, 
конто са на постоянна работа, временно са ан
гажирани и около 60 сезонни работника. Дневно се 
преработват и сушат над 14 тона лук.

Никола Андонов, ръководителя на сушилнята 
в Босилеград, заяви, че са осигурени около 1000 
тона кромид лук, главно от Войводина, който се 
доставя етапно, н че посоченото количество е дос
татъчно за четиримесечно производство. Съще
ствуват реални възможности да се осигурят и нови 
количества лук, както и други суровини.

Настъпва есен, трябва да се мисли и за зимата, да се подготвя 
зимнина. Това и бе повод да посетим зеления пазар в Босилеград и 
да видим има ли зеленчуци и каква е цената им.

Миналия петък пазарът беше добре снабден, имаше от почти 
всички видове зеленчуци, а и цената им не беше твърде висока, а 
почти същата, както и във вътрешността: доматите се продаваха 
по 2 - 3 динара, чушките бяха на цена от 4 до 5 динара, дините по 1,5 
динара, а краставиците вървяха по 2 динара. Лукът (кромид) се 
продаваше по 2,5, а зелето по 2 динара. Зрял фасул, миналогодишна 
реколта, се продаваше за 15 динара. Цената на сливите беше 3, на 
крушите 5 и на гроздето 5 динара.

Причината за произшествието все още не 
е известна. С тази задача е натоварен съ
дията - следовател в Общинския съд в Боси
леград Никола Димитров.

В.Б.
м. я.м. я.

изделия п търсят храна, богата на белтъчини и с малко на млякото. За получаване на разни видове сирене се 
мазнини. Изварата (вурдата, фурдата) идеално изпъл- използва само 10-20% мляко, а вагчко останало отива 
нява желанията им. А Петрана нека да си мисли, че на суроватка. В сиренето остават предимно казеинът.

както и малко други белтъчини. Останалите, преди

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН ВИ 
ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (29)

чужденците са излезли наивни...
За съжаление, у нас изварата се счита за отпадък и всичко албуминът, преминават във фурдата (изварата), 

долнокачествена храна. Същото отношение нашето на
селение има и към суроватката, от която се произвежда не се изхвърля в канализацията. Изследванията са пока- 
изварата. Дава се на свинете или се излива в канали- зали, че един тон суроватка, пуснат в реката, замърсява 
зацията. Това е голяма грешка. Според схващанията на водата колкото и 470 човека при извършване на би- 

Една случка: Обръщам ши се със ”Здравей, съвременните нутриционисти, суроватката въобще не е товнте и физиологични нужди. А за неутрализиране на 
Асе”!, защошо сме съученици. В миналия Прошо- долнокачествен отпадък, както се смята у нас. Тя е 1 м3 суроватка са необходими 4500 м3 чиста, прясна, 
кол Прочетох как на една бабичка обрали Парите биологически пълноценна храна, защото съдържа три- аернрана вода. Оттук се вижда еклогичното значение

те остновни биохимически компонента: белтъчини, на преработката на суроватката в извара или като до- 
въглехидрати и мазнини. Затова модерната хранителна бавка към различни хранителни изделия, 
промишленост я използва в комбинации със сокове,
сладоледи, детска храна, готови супи, колбаси и т.н. се наричат "фурда”. Вероятно оттам идва и нашето 

- Ойишайше, госПода, ош моята (вурда). Сйе- Намира приложение и във фармацевтичната проми- местно название за извара "вурда”. Тончо, 
циалишеш - казала Сия на свърналите на нари- шленост. Разбира се, суроватката предварително се из- какво хубаво "пържено” от "вурда” лапахме, когато

сушва и се превръща в прахообразно състояние. Като бяхме ученици? С натрошени червени пиперки или кро- 
ирах тя е по-удобна за съхраняване, транспорт и дози- мид лук. И хазяите заради "пърженото” ни идваха на

ПЕРИПЕТИИ С 

ФУРДАТА
Съществува още една важна причина суроватката да

ош йродадена вурда. Аз зная за обратна случка - 
как Петрана йродала вурда на чужденци и спе
челила двойно Повече Пари.

В технологията отпадъчните суровини обикновено

помниш ли

бродския иазар любопитни туристи, като им 
Подала малко вурда на върха на ножчето.

- О, зекг §и(! ВезопйегкеП! Рпта!... И'аз соз(е1?
ране. гости.

Производството на извара от суроватка става по
П.С.
Асене, шрункяш, шрункяш и ’ валиш урдушу и суруш- 

кушу. Щом су толкова ’арии за ядене, дойди При мене де 
си куйшиурду ( на тебе че гю дадем йо-евшино), а немои 
свако лешо да летиш к*о мува без главу По Сенокос, 
Височки Одоровии и Борово за каншу овче сиренье.

----------------- Йедно говориш - друго Правиш. Кой оче урду - Пра мене
"Цвик" I -а кой шражи ”фурду” - сне му Козарииа и дейонияшн.

---------------------- 1 Петрана

(Много хубаво! Особено! Извънредно! Колко следната схема: 
струва?).

- Вас че костеш... 8 марки кило.
I Сирене Е

Суроватка
Извара I- Ез 131 тек11еиг! (Не е скъио).

И така Петрана, вместо два Пъти По-евтино 
ош сиренето, Продала вурдата два Пъти По- 
скъПо.

Тя се пол Протоколист: С. К.
зима).

Тончо от Пъскашию учава чрез топлинно загряване на суроват- 
Надхитрила ли е Петрана германците? Не е! В запад- ката (над 70°С), което е достатъчно да коагулират (съ-

сирят) белтъчините, останали след извличане на сире
нето. Суроватката съдържа около 50% сухо вещество

(В следващия брой: Сок от любеници посред
ните страни жадуват за постна, диетична храна и не 
жалят пари да я набавят. Те са преситени от захарни
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СПОРТ @ СПОРТ БАСКЕТБОЛ: ЛЯТНА ЛИГА НИШ

Победен е и ” Напредак”ПРИЯТЕЛСКА ФУТБОЛНА СРЕЩА В ДИМИТРОВГРАД
” Д имитровград-Панонияшпсд” - ”Напредак” 80 : 65 (37 :37)

Баскетболистите на ”Димитровград-Панонияшпед” миналата 
сряда отбелязаха още една победа на свой терен, този път срещу 
отличния тим на "Напредак” от Алексинац”, който имаше в своя 
състав няколко доста високи играчи. През по-голямата част на 
първото полувреме играта между двата отбора бе равностойна. 
Гостите отбелязаха повече скокове, но след влизането в играта на 
вискокия център на димитровградчаните Даворин Гюрджевски до
макините възстановиха равновесие под обръчите.

И през първата частна второто полувреме гостите оказаха силна 
съпротива. През последните няколко минути на мача баскетболис
тите на ”Димитровград-Панонияшпед” засилиха темпото и полека- 
лека стигнаха до превъзходството от 15 точки. Най-добър играч в 
състава на домакините и този път беше Никола Иванов, който 
доказа, че е в чудесна форма. Иванов ”наниза” общо 35 точки. Той 
улучи няколко пъти коша за три точки в моментите, когато резул
татът беше колеблив. Играта на димитровградчаните добре се 
ръководеше от капитана Зоран Геров, който вкара 22 точки. Добър 
беше и фланговият играч Андреевич, който демонстрира своите 
реализаторски способности особено към края на мача. Андреевич 
постигна 12 точки.

Мачът се игра пред около 100-тина зрители. Времето бе благо
приятно за игра, а реферите Денчич и Филипович от Пирот, макар 
че направиха няколко грешки, все пак заслужиха позитивна оценка.

С тази победа баскетболистите от Димитровград продължиха 
своя възход към върха на таблицата.

”балкански” 5) ПРОГРЕС” 1:4
неншър "Парк", ^рШетТоком^Оо' В<Г""Р-Ш ГОСТ|,те завоюваха заслужена победа. Въпреки 
благоприятно ~т н?пп Г- с - ' бремето - поражението, домакините все пак не разоча-

1НГЮ" Певишч « 73 минута за "Прогрес". бор след изпадането му от Сръбската дивизия. 
пр1штелска среща между отборите на "Бал

кански и Прогрес (член на Сръбска дивизия)
В

Д. с.

ФУТБОЛ: НИШКА ЗОНА - I КРЪГ ” Балкански” 
катастрофира 

на старта
ЖЕЛЮШАНИ ЗАГУБИХА 

ПЪРВИЯ МАЧ
” Будучност” - ” Желюша” 3 : 0 ( 1: 0 ) ” Новосслац” - ” Балкански” 7 : 0

(5:0)
Поиоваи, 23 август^ 1998 г.. Игрище край Нишава, зрители около 
4(Х). Времето - благоприятно за игра. Теренът - тревист. Съдия: 
Бобан Иванович от ПрокуПше - 7. Голманешори: Станковци в 16, 
Ннколич в 80 и Косшич в 85 минута. Жълти картони: Марянович 
от ”Будучност”, и Найденов и Миладинов от "Желюша".

На игрището на "Новоселац” в 
Ново село на 22 август пред около 
300 зрители и при съдийството на 
Драган Петровнч от Свърлиг в 
първия кръг на сезона "Балкан
ски” катастрофално загуби от до
макините. Напускането на Сръб
ска дивизия като че ли е оставило 
дълбока следа сред димитровград
ските футболисти и те играха без 
желание. Домакините използваха 
всички шансове, а за "Балкански” 
може би е оправдание, че игра без 
своя вратар (на вратата бе Емил 
Иванов). Да се надяваме, че това е 
само един лош ден за димитров
градските футболисти. Впрочем, 
това ще се види в следващата сре
ща, когато "Балкански” ще играе 
на свой терен с "Единство” от Пи
рот.

Домакините - като булдозерНа старта на шампионата футболистите на "Желюша” оставиха 
солидно впечатление. Те отпътуваха в Поповацсъс само 11 играча. 
Крайният резултат на мача беше под въпрос до 80-тата минута, 
когато футболистът на домакините Ннколич отбеляза гол и 
осигури недостижимо преимущество на своя отбор от 2 : 0. Пет 
минути по-късно, след като концентрацията на гостите драстично 
падна, играчите на "Будучност” опънаха още един път мрежата зад 
гърба на Йовичич и по този начин оформиха крайния резултат - 3

” Днмптровград-Папонияшпед - ” Младост-Весна” (Б. паланка) 90 : 49 
(53:25)

Баскетболистите на "Димитровград-Панонияшпед” миналата 
събота "смачкаха” на своя терен отбора на "Младост-Весна” от 
Бела паланка с 41 точка. През цялото време на мача димитров
градчаните диктуваха темпото и безмилостно пълниха коша на 
съперника си. Най-ефикасен играч в състава на домакините бе 
опитният капитан Зоран Геров, който отбеляза 31 точки, от които 
8 тройки. Никола Иванов отбеляза 26 точки (4 тройки), Т. Алексов 
16, Сотиров 13 и т.н..

: 0.
И желюшаните имаха свои шансове, но те не успяха да ги реал

изират. Рангелов и Георгиев бяха в твърде изгодни голови 
положения, но не успяха да се впишат в листата на стрелците.

Следващия си мач футболистите на ФК "Желюша” играят в 
Димитровгра д на 30 август срещу отбора на "Напредък” от Алекси
нац.

Б. Димитров

СКЪРВЕНИЦА ПОЧИНА БАБА КАТА
Най-старата жителка на Димитровградска община и една от 

най-старите жителки на Югославия - баба Ката Рашкова от село 
Скървеница - почина на 23 август т.г. Тя е родена на 8 март 1891 
година, има един син и три дъщери (всички на възраст от 70 до 80 
години), 27 внучета и правнучета, както и две праправнучета.

От името на ОС в Димитровград председателят Никола 
Стоянов изпрати съболезнователна телеграма до членовете на 
семейството па Рашкова.

Д. С.
БЕЛО ПОЛЕ - СУРДУЛИЦА

"Челик” стар-
ФК "ЛУЖНИЦА” - БАБУШНИЦА

ЦЕЛТА - БОРБА ЗА ЗАПАЗ
ВАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО тира успешно

Б. Д.
Футболистите на "Челик” от 

Бело поле - Сурдулица успешно 
стартираха в Сръбската футболна 
дивизия. В първия кръг на тазго
дишното футболно първенство в 
Дивизията те взеха една точка от 
фаворизирания 
"Ниш”. Белополските футболи
сти завършиха наравно играта 
(3:3), а треньорът Петър Стевано- 
вич казва, че неговият отбор е бил 
по-близо до победата.

На свой терен във втория кръг 
"Челик” игра също наравно (4:4) с 
отбора "Цар Константин” от Ниш.

- Успешното начало на моя от
бор не е случайно. През подготви
телния период, чрез различни ком
бинации и варианти оформихме 
схемата на играта, а младите фут
болисти са твърде амбициозни и 
дисциплинирано изпълняват вси
чко, за което се договорим. - заяви 
Стсванович.

ГЗ следващия кръг "Челик" ще 
гостува на "Ястреб,чц" в Блацс.

м. я.

Футболистите на "Лужница” приключиха подготовките 
започнаха състезанията си в рамките на Нишката футболна зона. 

Макар в частично променен и подмладен състав, със само пет- 
по-опитни състезатели, ФК "Лужница” посреща подготвен 

За първия състав конкурират 20-ина играчи, 
юноши от ФК "Раднички” в Пирот, които

си и На 4 септември т.г. се навършва ЕДНА ГО- 
нашата мила 

а, свекърва и I.
ПАВЛИНА ИВАНОВА 

от Желюша

ДИНА от смъртта на 
жалима съпруга, майк

* и непре- 
баба

шест
състезателния сезон. ОФКотбор

По този повод в неделя, на 30 август 1998 
година в 11 часа ще дадем помен на желю- 
шките гробища.

сред които и четирима 
имат двойна регистрация.

Летните подготовки приключиха успешно в слотртния център в 
Бабушница под ръководството на най-оптиния състезател Сайт 
Илич който смята, че съотборниците му са готови и през новия 

да запазят сегашния си ранг. Разбира се, отборът е изправен
от които е недоимъкът на

Каним близки и познати да присъстват на 
помена.

Опечалени: съпруг Милан, син Симеон, снаха Милка, внуци Деян 
и Милан, сестри и останали роднини и приятелисезон

и пред редица трудности, най-голямата
материални средства и дълговете към досегашни и

^подготвителния период ФК "Лужница” игра четири контролни 
мача - две загуби и две победи. В първата официална среща ба- 
бушнишките футболисти претърпяха поражение от Топли пшин 

Прокупие, но се надават да зарадват феноветс си с първа победа 
въввтория кръг срещу ”Еи Борац”. Този мач ще се играе утре - на 
29 август.

Освен първия 
(петлета) пионери, кадети 
началото на новата учебна година, когато 

Окръжната лига Пирот.

нови

уст се навършва ЕДНА ГОДИНА от 
нашия непрежалим баща, тъст и

На 31 авг 
смъртта на 
дядо

КОСТАДИН ИЛИЕВ 
от село Планиница

Вечно ще носим в сърцата си твоя светъл и 
лик. Поклон пред светлата ти

в

отбор ФК "Лужница” има и детска селекция 
и юноши, които ще се съберат в бла

пам
городен

започват и състезанията От най-близките
Д. ЧиричВ рамките на

НА ВТОРИЯ ТУРНИР ПО МАЛЪК ФУТБОЛ В БОСИЛЕГРАД

” ЗЛАТИЦА” ПАК НАЙ-УСПЕШНА
И на втория турнир по малък футбол в Босиле- па „'^одна 'фланелкщ а футболис-

град, организиран от футболния отбор „/класирани те па второ и трето място от-
дост”, най-успешен беше отборът на Злат■ и ^ ,юлу,,иха подаръци и сувенири. В борбата за
който на финала победи Рбс11к трето място се срещнаха отборите на Кобос и

♦и®"“—г"-"
тъй като и в двете продължения от по минути с . иай.добър футболист беше провъзгласен 
пито един от отборите не успяШ/ки’ Митко Глигоров от "По-добър живот за ш.й- 
носледва изпълнение на дука и, ° Р добър голмайстор с 12 отбелязани гола Миха йло
отбор. Футболистите на Зла/ида ре ли ,ир х д , "Златица”, а за най-добър вратар Ален

дини потвърди качествената и резулт Р турнирите, играха добър и мъжествен футбол а
предходния турнир и заслужено “ешели и втора га в турнир ^ о|о'ртмс„ст|ЮТО и мо любителите па 
купа, която беше връчена на капита ’ Р ^ ,бола са останали доволни ог качеството и.»’ гч,».ст«. м-айъ
— цй а-йЯ» »

на на 
м съ-

Изминава ЕДНА ТЪЖНА и неутешима годи 
скръб и жалост по нашия мил и незабрави 
пруг, баща, дядо, брат и свекър

ВАСИЛ ВЕЛИЧКОВ 
от Димитровград

В събота, на 29 август тази година в 10 часа на 
гроба му в Димитровград ще дадем едногодишен 
помен. Каним близки и познати да присъстват на 
помена.

Опочолени: съпруга, синове, внуци, брат, сестра и снахи.

&На 4 септември 1998 година се навършават 
ШЕСТ МЕСЕЦА от смъртта на моя непрежалим 
съпруг

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ-КУШИН 
от Босилеград

На 30 август 1998 год. о 11 часа ще 
ноговия вечен дом на гробищата в БО! 
и ще дадем половингодишна панихида, 
роднини, съседи, близки, и приятели да 
присъстват.

посетим
силеград

Каним

Опочолома до гроба съпруга Анка

28 АВГУСТ 1998 г.
Щщг$Ш



Ху&Аъ&уо*сатиРа * забава
В ЗДРАВО ТЯЛО 
ЗДРАВ ХУМОР
- Марийке, чух, че мъжът ти 

има любовница.
- Материалното ни положе

ние е вече такова, че можем да 
си позволим това. ТЬНКЬИ И АЕБЕЛИ

36 Све ми се чини Манчо, да по-рано имяйомо повечкье вре/ле 
за измотанцию, за шалу и зафърканцию, а са од неколко године 
смо се стиснули ко пет парс у кьесию. Не смеЙеш никога да 
закачиш, а камо ли да се подшалиш, иити пак да га запиташ 

живейе. Само бре слушам лоше работе, та кико се гумар- 
цити спремаю да пречукаю директоратога, те слободарцити 
свакьи дън смеиьую и п оста вля ю новога директора, а кожарата 
си увезла коже чак из Лус'гралию, уж биле ло-дебеле„. Дали ни 

сиромашията или су остарели тия що ни прайеоше 
смеяиьето немогу да си обясним.

Сечам се Манчо, ама това беше поодавна, дали беше 83 или 
84 година само гьу помним по големото смеянье. Йедно ютро 
осъвну плаката на дуварат дека у неделю че се играе мач 
помежду Ж ГОЛЯ ВИ И ЩЕМ БАВИ. Леле ллайкьо, че се иде, 
смеянье че падне на дългьете литре. Ка дойде неделя, игрището 
се напълни, нема дека игла да падне. Судията магаре уяшил, 
влаче му се ногьете поземи, у деену руку държи клопотар, че 
суди мячат. Асен Пашата, главни тренер на жголявити, рас- 
порегьуйе играчити кой на куде че тьрчи. Играчити излезоше 
на игрището. Судията се отарамбасил на магарето, диже клопо- 
тарат и издърнка. Мачат почина. Щембавити отарамбасили 
мешине, да се откьну ногье че ньим прекълцаю, върту се уместо 
ко опщинскьият булдожер, а жголявити гьи само обикалю и 
жъцкаю ко осице зелене сливе. Нийе се валямо од смеянье. Запе 
се и магарето и пече да мърдне. Почеше да га бутаю, ритаю и 
най-после га извлекоше у аут. Тренерат на жголявити бая Асен 
Пашата коколи у играчити, нещо мърмля и ирети, па нита 
Митка берберинатога:

- Съга мой и ти на куде бутаю топкуту''
- Къмто кланицуту! - рече Митко и настави да се смей е.
- Доста су карали къмто кланицуту - налюти се Пашата - нека 

се малко обърну къмто бифето!
Чуйе се спикьерат кико преноси преко звучни кат. "Драгьи 

гледаоци, топкуту узи.ма Стоян Протата, валя гьу, търкаля гьу, 
минуие йеднога, другога и полъка, съвсем спокойно, увърлюйе 
гьу право у рукье на Милойка Попатога. Из това може да се 
протимачи да они не само що су вързани за игру, него се 
повързую и по свещену линию.“ На игралището урнебес. Мачат 
се ближи къмто краят. И чудо, дърну клопотарат и судията 
досуди дуспу' за жголявити. Пашата, тренерат на жголявити, 
одрегьуйе да дуспуту пуца Пека. Пека не пристане ни за живу 
главу, йербо .му йе Милойко брат и пощо су V кавгу, нече да га 
види. Милойко му поручуйе дека че му змичкьи одбрани дус
путу, йербо нема снагу да гьу довърльи до ньега. А Пера Летецат 
му одговара: "Змичкьи че ти дадем гол, на кою си страну очем.” 
Намещаю топкуту на белуту точку. Пера стойи лесно до топкуту, 
а понеже нече да гледа къмто брата си, обърнут йе къмто 
сливникат и жми. Превърля левуту ногу преко деенуту и с левуту 
муну топкуту, без да погледа на куде че иде. Милойко се укрутил 
насред голат, дигал главу и он жми.

- Улезе ли? - пита Пера и не погледуйе.
- Йош не йе Пеко, ама търкаля се! - поручую му жголявцити.
А топката полъка, изгледани да гьу йе и побутнул некой,

прейде църтуту и ушуня се у голат. Судията, виде се дека навива 
за жголявити, дърну с клопотарат и обяви дека су жголявити 
добили мачат. Настаде веелье, валянье, смеянье, некойи почеше 
да целиваю и бърляве Пеку, па га и подвър.\ьише малко и 
испустише та му дърну глава наземи. Некой изрева сви у бифето 
да се настави мачат. Жголявити йедвам това дочекаше и ко 
сприя полетеше къмто бифето. А у бифето урнебес На средину 
на масуту седал бая Асен Пашата, главни тренер, до ньега се 
скльокал судията, па Нецер, па те ти Пека Летецат, до ньега 
Гьера Левски, сви замели места и таманейоше студено пивце. 
Пашата се на кашля, подиже се од местото, поче да коколи а 
къмто йеднога а къмто другога, пребриса си с рукав устата и 
поче да се раснитуйе:

- Колко ньи накарано?
- Два! - одговори Нецер - ана судията ни пойеде йеднога
- Моят гол пойеде, моят! - рече Гьера Левски и поче да собува 

третото шише ладни биру.
Судията се притайил до Пашуту и нища несте да одговори. 

Док се йеде и пийе не разговара се.
Па би сакал Манчо, йош некой пут да се такова нещо деси, 

да си пукнем од смеянье та да заборавим свете бригье.

Сонда Пашапортат

- Скъпа, днес ще се върна 
много късно, ти не се притесня
вай!

- Мога ли твърдо да разчитам 
на това?

кико

ЗС
Телефонът звъни.
- Моля те, обади се - казва 

съпругът - и ако ме търсят мен 
кажи, че съпругьтти не е у дома. 

Жената взима слушалката и

належе

казва:
- Съжалявам, но съпругът ми 

е у дома...
- По дяволите, та нали те по

молих! - крещи мъжът.
- Добре, добре скъпи - отвръ

ща жената, - но не търсеха тебе, 
а мене.
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- Съпругата ми изневерява! -

споделя на чашка мъжът със съ
седа.

- Откъде го измисли?
- Как откъде? Вчера напри

мер тя не е спала у дома. Когато 
я попитах къде е била, тя ми от
говори, че е прекарала нощта 
при сестра си.

- И какво?
- Ами това е лъжа! Аз но

щувах при сестра й.БОГДАН НИКОЛОВ

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ мчетата се убаво найела, а бая Васил само пинул 
две ракьнйице, сав балдисал, не могъл да яде.

По обедат наковали косете, наострили гьи и 
тъгай бая Васил рекъл: "Момчета, след обед че 
косимо ПО ВКУС, койи кьико умейе.” От тегая 
раденчани се майтапе на ньегов рачун със вапр- 
оса: ”Кьико че косимо, по такт или по вкус?” И от 
тегая раденчани винагьи косе ПО ВКУС.

Записал: Петър Геров

ДО ОБЕД ПО ТАКТ, СЛЕД 
ОБЕД ПО ВКУС

Васил и Анта Шишкови од Радейну узели да 
косе големуту ливаду на Станчу свирджиюту у 
Росулье. На коситбуту пошла и три момчета да им 
помогну.

Договорили се да иду рано. Садината се по росу 
по-убаво реже. Наковали косете, наострили гьи и 
Васил свечано изявил: "Момчета, дънъска че ко
симо ПО ТАКТ, я чу съм начело, а бая Анта на 
краят. Ви се распоредете меджу нас.” Момчетата

Моля, без докачение
Тези дни бирникът бил ухапан от едно 

куче в Желгаша, поради което бил 
принуден да даде 125 динара за ваксина

се договорили с кьиманье на главете да разведу 
малко косете, а откосите да су им по-тесни. Бая 
Васил се одма размаал, уватил голем откос, варка. 
А косете на момчетата само свираю. Коситбата 
отоди.

антитетанус.
Желюшани сега умуват каква 

вакснпа да дадат те на кучето, за да не 
започне и то да събира данъците!

По йедно време бая Васил почел по-често да 
остри косуту. И час по час отиде по малку или 
голему нужду. Тека карали до обед. Донели обе- 
дат

А.Т.
посипан качемак и кьисало млеко. Мо-
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