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АКЦЕНТИ ОТ РЕЧТА НА ДРАГАН ТОМИЧ В НОВИ САД: МЯСТОТО НА СРЮ Е
-1V_, ^ъСРЕД ВОДЕЩИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

НА ХРАНА В ЕВРОПА
На 8 септември т. г. в Нови Сад беше открит 35-ият Международен есенен панаир, на който са 
изложени стоки на над 500 изложители от нашата страна, Великобритания, Италия, Унгария, Маке- 
дония, Германия, Република Сръбска, САЩ, Словения, Франция, Хърватска и Швейцария 

Откривайки

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ ПРЕЦЕНИ РЕШЕНИЕ
ТО НА СЪВЕТА НА ЕС ЗА ЗАБРАНА НА ПОЛЕТИТЕ НА 
"ЯТ" КАТО ОЩЕ ЕДИН ПРИМЕР ЗА ДИСКРИМИНАЦИЯ, 
АРОГАНТНОСТ И СВОЕВОЛИЕНовосадския 

панаир, председателят на На
родната скупщина на Република 
Сърбия Драган Томим между 
другото изтъкна:

- Някой, може би, ще каже, 
че в Сърбия е лесно да се ор
ганизира един такъв внушите-

танат на село, да наследят имота 
и работата на своите бащи и деди

за решаване на проблемите чрез 
договори и споразумения, една 

и да станат успешни и автори- част от албанското малцинство в 
тетни домакини, занимавайки се Косово и Метохия, закърмена с 
с тази благородна и честна ра- илюзии за Велика Албания, е ре- 
бота. шила да си осигури с помощта на

След като напомни, че ”раз- насилие права, за конти счита, че 
витието на Сърбия е нашата пое- й принадлежат. Причинявайки 
тоянна цел”, Томим добави:

ЖАЛЪК ПРИМЕР ЗА ДЕСТРУКТИВНА 

ДИСКРИМИНАЦИОННА ПОЛИТЖА 

СПРЯМО ЮГОСЛАВИЯлен панаир, какъвто е този в нещастие преди всичко на съна- 
- Въпреки многобройните родниците си, тези албанци при- 

трудности, пред които е изпра- чиняват големи щети и на Сър- 
вена през последните няколко бия. Защото Сърбия е принуде- 
години, Сърбия се развива не- на да отделя част от национал- 
прекъснато. Производството на ния си доход за опазването на 
екологически здрава и евтина мира и стабилността в Космет, а 
храна, която може да намери ку- освен това е подложена на по-

която определени политици в германското правителство налагат 
на Европейския съюз.' - 1

На заседанието на Правителството на Сърбия, председател- 
ствувано от премиера Мирко Марянович беше преценено, че ре
шението на Министерския съвет на Европейския съюз за забрана 
на самолетните полети на ”ЯТ” представлява още един пример за 
дискриминация, арогантност и своеволие, и едновременно с това и 
косвена подкрепа на терористите в Косово и Метохия.

Това решение същевременно представлява и жалък пример на 
деструктивната дискриминационна политика спрямо Югославия, 
която определени политици в германското правителство продъл
жават да налагат на ЕС. То няма никаква правова, нито пък рацион
ална политическа основа и е целенасочено към това да навреди на

4IV*. т
След обиколката на панаирските щандове председателят на 
Народната скупщина на Сърбия Драган Томич заяви пред жур
налистите и следното:
- Тази година имаме пазарни излишъци в производството на 
пшеница и се надяваме да постигнем подобен успех и в произ
водството па царевица. Това е твърде важно, защото чрез 
износа на храна ние можем да осигурим необходимите енер- 
генти, което поради затрудненото снабдяване с тях често пъти 
представлява голям проблем за земеделците. Изнасяйки храна 
срещу внос на нефт, ще елиминираме и тези проблеми, така че 
аз очаквам много по-добри резултати от сътрудничеството 
между селското стопанство и енергетиката.

V щШ

югославската авиокомпания и на югославските граждани.
Правителството на Сърбия отправи до Съюзното правителство 

предложение, като отговор на тази безсмислена дискрнминаторска 
мярка да суспендира по-нататъшното прилагане на договора за 
завръщането на мнимите азиланти и да обсъди и други адекватни 
мерки към страните, които прилагат мерките за дискриминация 
спрямо Югославия и югославските юридически и физически лица.

Едновременно с това Правителството на Сърбия смята, 
трябва да се забраняват полетите на авиокомпаниите, 
приели това решение на ЕС - първо, защото с това би би 
вена също такава незаконна крачка, и второ, защото нашата страна 
неотклонно се застъпва за свободна търговия и свободно движение 
на хората. Ние вярваме в свободната търговия и равноправието на 
народните и държавите - се подчертава в съобщението от засе
данието на Правителството.

литичсски и дипломатически на
тиск отвън. Ще ни се да вярваме, 
че международната общност 
най-сетне ще осъди тероризма 
на албанските сепаратисти в 
Космст и щс окаже подкрепа на 
териториалната цялост на наша
та страна и на правото й да сс 
справи с тероризма.

пувач на международния пазар,е 
една от най-важните ни задачи. 
Благодарение на огромните си 
природни ресурси и на успешни
те си селскостопански произво
дители нашата страна може и 
трябва да бъде един от лидерите 
в производството на храна в Ев
ропа. Разбира сс, в нашето раз
витие ще сс стремим да използ
ваме и потенциалите, които има
ме в областта на транспорта, ен
ергетиката, минното дело и ту
ризма, като ангажираме за пос
тигането на тази цел трудолю
бивите, способни и умни наши 
хора, които са готови да изграж
дат по-хубаво бъдеще за себе си 
и за страната си.

ВЪВ ВОЙВОДИНА 
ВСИЧКИ СА СЪСЕДИ И 

ПРИЯТЕЛИ
Изтъквайки, че "Войводина 

нашата най-голяма

Нови Сад, защото Сърбия има 
Войводина - огромна житница, 
когато в централните предели на 
Сърбия съществуват идеални 
условия за развитие на овощар
ството и животновъдството, ко
гато по планините на Сърбия ви
реят голям брой лековити бил
ки, твърде много търсени на паз
ара. Но Сърбия има и много по- 
важно нещо - селскостопански 

трудолюбиви

че не 
които са
ла напра-

ЮГОСЛАВСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ ПРИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КО
МИСИЯ ЗА ИЗЧЕЗНАЛИ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПРЕДИШНА ЮГОСЛАВИЯ И 
АМЕРИКАНСКИЯ ПОМОЩНИК - ДЪРЖАВЕН СЕКРЕТАР

производители, 
домакини, които са привързани 
към къщата, земята и страната 
си и които са най-заслужилите за 
това, че имаме изключително 

стопанство. СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ 
КЪМ СЪДБАТА НА 

ИЗЧЕЗНАЛИТЕ ЛИЦА
селскоуспешно 

Именно затова в Сърбия никога 
имало глад. Благодарениене е

на увереността на нашите селск
остопански производители, че 
производството на храна е не 
само работа, но и голям патри
отичен дълг, Сърбия е имала и 

в изобилие и то
• Слободии Милошсвич, Роберт Дол и Джон Шатък ризговиряха по иктуплиитс хуманитарни въпроси 

Метохия • Тероризмът и Космет, както навсякъде по снета, трябва категорично да бъде
изключва прилагането на двойни стандарти

е не само 
житница, но и област, в която 
живеят сговорно граждани от 
голям брой народности”, Драган 
Томич по-нататък каза:

- Във Войводина всички са 
съседи и приятели, във войво- 

всички работят

в Косово и
осъден от международната общност, коетоще има храна 

качествена, екологически здра- нсс ьмнено
към това универсално злова храна.

поезидент Слободии Милоше- гражданите безпрепятствено да се завърнат по
вич прие в понеделник, 7 септември, председателя домовете си и да имат сн°бода, равноправие и
на Международната комиегаза^изчезнвлилтщнп “Х”"'‘беше посветено на съдбата

ския сспатор Роберт Дол', както и американския на
помощник - държавен юкрит,р Д . • . МетоХ1В1МОЖедабъдв осуетен и изкоренен. Теро-
които пребиваваха в нашата!г .„ването на ризмът в Косово и Метохия, както и навсякъде но

1 остите проявиха » косово и Ме- света.трябвпкатсгорнчиодабъдеосъденотстра-
актувлнкге хуманитарни въир^и в ^ ш, ,|П международната общност, което несъмнено
тохия и особено къ р Р ’я|1с 11а зпвръ- изключва прилагането на двойните стандарти

оолск юпапь У I към това универсално зло.
В разговора участваха и съюзният министър 

работи Жнвадии Йованович, както 
посолство в Юго-

РАЗВИТИЕТО НА 
СЪРБИЯ - ПОСТОЯННА 

ЦЕЛ
Председателят на парламен- 

Сърбия подчерта, че ре
публиканското правителство, 

от Народната

Югославският

динските села 
заедно и си помагат, независимо 
от националната или верската 
им принадлежност. Обаче зако
ните, конституциите и граждан
ските права, които отговарят 
всички жители на Войводина и 
на всички останали народности в 
Сърбия, единствено не отговар
ят на едно национално малцин
ство в нашата южна покрайнина 

Метохия. И докато

та на

подпомогнато 
скупщина, непрекъснато пред
приема голям брой мероприя
тия, с които цели да създаде иа 
селяните и селското стопанство 

цяло благоприятни условия 
за производство. 'Целта на тези 
мероприятия е не само да имаме 
по-високи добиви и по-качест
вени хранителни стоки, но и да 
мотивираме младите хора да ос-

на

/(приемат за
щансто ни гражданите по домовете им.като

нп външните
и завеждащият американското 
слаппи, посланикът Ричард Майлс.Косово и 

Войводина с пример за съседска 
и междунационална хармония,



ЧЛЕНОВЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКОТО ТЯЛО В БЕЛГРАД ПРИСЪСТВАХА НА 29-ИЯ 
ЛЕВАЧКИ СЪБОР

ОТБЕЛЯЗАНА 80-ГОДИШНИНАТА ОТ ПРОБИВАНЕТО 
НА СОЛУНСКИЯ ФРОНТ

Министър Йоваиович: ЗАПОЗНАВАНЕ С 
ДУШАТА И ЧУВСТВАТА НА СЪРБИЯ КОМЕМОРАЦИЯ В 

ЗЕЙТИНЛИКЧленовете ни дипломатическото тяло н нп техните .................. ... мянпетн|ш Каления
Начело ст.с сз.юзшш министър ин пъшиннтс е отминалите ноконо, кп'Ш шумндийскиит епископ 

работи Жнпаднн Йоппнопич дипломатическото Сава, посрещаИки гостите н манастира Каления, 
тяло вБелград изпълни още една дипломатическа построен през 15-ти век.
мисии - посети манастири Каления и присъства нп Българският посланик в Белград ИиайлоТри-
29-ня Лепнчкн събор "Обиколих Ленач, обиколих фонов изрази своето голямо удоволстпе от но- 
Шумадия” - манифест ация, утвърдила се като зпа- сещснието в тоя стар манасгрир в сърцето на Шу- 
чително културно събитие у нас. мадия и ката, чс българският и сръбският народ са

Ръководителят на югославската дипломация най-близки народи на Балканите. "Машата кул- 
нодчерта, че с присъствайки на ст.бора на народ- тура и нашето минало са много близки. Историите 
ното творчество днпломатпте"могат но-нряко да на нашите народи, на нашата православна вяра

ездцо така са близки, а подобно е и с фолклора, 
рптп н песни те” - каза г-н Трифонов. 
Румънският посланик 11апаит Лефгер посочи,

По повод 80-годишнината от пробиването на Солунския 
фронт в неделя на й септември се сз,стояха комеморативни 
сз,брания па сръбските, френските, английските и италиански
те войнишки гробища в Зейтинлик, недалеч от град Солун.

С военни и други почести венци положиха делегации на 
Съюза на сдруженията на воините от освободителните войни в 
Сърбия от 1912 до 1918 година и техните потомци, делегация на 
град Солун, на градове и общини в Сърбия и други.

Пред големия брой военни ветерани и техни потомци и 
другите участници в комеморацията говори генералният секре
тар на Съюза на сдруженията на старите воини и техните по
томци Любомир Маркович.

”На фронта с дължина от около 450 километра от Егейско 
до Адриатическо море, като една от съюзническите армии, 
Сръбската войска със 150 войници и командири проби Солун
ския фронт на дължина от 30 километра, откри път към роди
ната, създаде предпоставки за успешна офанзива на 628-те хил- 

съюзнически войници, които на 15 септември 1918 година 
оповестиха края на Първата световна война ” - подчерта Марк
ович.

се запозная!’ с чувствата нп Сз.рбия и нп нашия 
народ, отколкото на белградския асфалт". Внсо- хо 
кпте гости присъстваха па заключителната чаез’
на тази манифестация н можаха да чуят народни че след спорта, културата най-успешно изпълнява 
песни и да видят народни хора от цяла Сърбия, а дипломатическа мисия и международните 
специална програма за тях беше подготвена от шепни. 
кулз’урно-художествените дружества от Буко- Посланикът на Япония в Белград Иориаки 
ввшка, Гамзнградска н Нишка баня. Охвпдн за пръв нз.т 1юссщавп Шумадия и твз.рди,

В края на тре тото сп десетилетие нп Леппчкня че "всичко му харесва”, дока го чилийският посла- 
събор, тази манифестация "несъмнено допринася пик Есшшозп изрази удонлетвореписто си, чс о г 
за по-доброто разбиране на нашата страна и на- паметниците нп старата култура, чрез ролята на 
рода изобщо, нашата история, корените и сгрс- цз.ркпата и националния идентизст узнал много 
межнте на хората в централна Сърбия. Едновре- нови неща за сз.рбте и гехната история, Съпру- 
менно стова манифестацията допринася и за раз- гага на белгийския посланик Бланка Кюраер, чех- 
внтието на културните контакти п културното каня но потекло, каза, че след Фрушка гора и 
сътрудничество между нашата и другите страни в Студенина, посещението в манастира Каленич е 
света" още едно звено пз.в веригата за запознаване със

- Радваме се, че сте дошли З’ук да се срещнете сръбските културни простори.

03110-
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От името на само 12-те живи воини в Сърбия и петимата в 
Черна гора, старият воин Предраг Секулич , носител на Албан
ска и Партизанска сггомсница, почете паметта на загиналите си 
сз,ратници от своята родина и съюзническите страни: Франция, 
Англия, Русия, Италия и Гз,рция.

Делегацията на Съюза, начело с Предраг Секулич бе 
приета в Скупщината на град Солун и в югославското консул
ство в града.равителството на Сърбия направи въз- блестящата Москва си завръща сивотата на 

можно най-добрата крачка във връзка с "историческото време".Нещата още повече се 
забраняване полетите на самолетите на комплицират с разприте около избора на пре- 

"ЯТ" в страните на ЕС. Реагирайки на реше- миера, понеже на два пъти Дума гласува не- 
нието на Министерския съвет на ЕС за това доверие на стария-нов кандидат на президе- 
забраняване, сръбскто правителство не пои- нта Елцина Виктор Черномирдин, когото мноз- 
ска реципрочна мярка, защото и тя би била без ина виждат като основния виновник за се- 
юридическа основа, както и решението на ЕС, гашната финансова криза в Русия. Очевидно
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а предложи анулиране на по-нататъшното западните партньори няма да могат да помог- 
провеждане на договора за завръщане на мни- нат много на Руската федерация, понеже и 
мите азиланти. Това е най-добрият отговор, самите лека-полека се изправят пред реце- 
защото, вместо своеволие и беззаконие, Пра- сията, увеличение броя на безработните и 
вителството на Сърбия още веднъж потвърди срива на финансовите си борси, което доскоро 
непоколебимата си увереност в свободната бе немислимо.Експертите са уверени, че на 
търговия и движението на хората. Русия могат да помогнат само радикални про- 

ъс залавянето на 500 шиптарски терор- мени и монетарна реформа. Хамлетовският 
Ораховац, Мали- въпрос е сега ще минат ли те, защото 90% 

шево и Призрен, полицията в Сърбия руснаци живеят на ръба на екзистенцията, но 
пречупи гръбнака на терористите, създавайки и 10% руснаци мерят богатството си с амери- 
условия не само за завръщането на избяга- канските милионери.

^^исти в околността на

Министърът в правителството на Сърбия, отговарящ за пра
вата на човека и националните малцинства, Иван Седлак прие 
днес (на 2 септември - б. р.) посланика на България в Югославия 
Ивайло Трифонов по негово искане.

Министър Седлак запозна посланик Трифонов с разпоред
бите в конституциите и законите на Сърбия и Югославия, от
насящи се за правата на човека и националните малцинства, и в 
този контекст подчерта, че гражданите от българското национ
ално малцинство в нашата република ползват всички права 
според най-висшите международни стандарти. Той констатира, 
че българите са лоялни граждани на Сърбия и като такива 
представляват мост за сътрудничество със своята държава- 
майка.

епубликанският министър на просветата 
д-р Йово Тодорович посети тези дни град 
Ниш. Поводът беше повече от конкретен 

- в първи клас в основното училище "Ратко 
Вукичевич" постъпи нишката че

творка Тамара, Саня, Милян и Ма- 
к лиша Димич. Министър Тодоро-

лите граждани в домовете си, но и за разго
вори, като единствено правилния път за раз
решаване на проблемата в Косово и Метохия.
Това бе потвърдено и по време на срещата 
на президента Милошевич с предсе
дателя на Международната ко
мисия за изчезнали лица на те
риторията на предишна Юго
славия, американския сена
тор Роберт Дол и с американ
ския помощник държавен се
кретар Джон Шатък. Разго
ворите, разбира се, могат да 
започнат веднага, стига госпо
дата отвъд океана да склонят 
протежетата си да седнат край 
масата за преговори.

едалеч от село Глодяни, тези дни по
лицията откри ново лобно място за от- важната цел на тези решения е да се осуети 
влечените сръбски цивилни лица. Пър- най-опаката болест - бялата чума. 

вите доказателства сочат, че тук са били 
масакрирани поне 40 души. Следствието про
дължава, защото съществуват опасения, че в 
околността на Глодяни и село Ръзнич има и чело със Зоран Гайич победиха и Германия.

Феновете в зала "Морача" по блестящ начин 
ези, най-нови разкрития за масовото из- подкрепиха най-добрите волейболисти в стра- 
биване на заложници, потвръждават ге- ната. Единственото петно върху тях падна в 
ноцидната политика на шиптарските те- самото начало, когато бе исзсвиркан герман- 

рористи, пред която т.нар. международни фа- ския национален химн. Въпреки нашата воля, 
ктори досега си затваряха очите. За съжале- това е °Ще едно доказателство, че полити- 
ние, голяма е вероятността сред пострада- ката хвърля сянка и върху неща и прояви, 
лите сръбски цивили да има и членове на които нямат нищо общо с нея. Затова и тази 
семействата на онези 38 сърби от Ораховац, постъпка на публиката в град Подгорица не 
които се обърнаха с писмо до първата дама на трябва да се взема много при сърце. Просто 
Америка, Хилъри Клинтън, надявайки се ли- казано, това е израз на моменталното нас- 
чно да се ангажира за откриването и осво- троение, защото може би утре, германските 
бождаването на отвлечените им синове, съ- спортисти ще бъдат изпратени с аплодисме- 
прузи и братя. Поне засега тези вопли си оста- нти на някой от нашите спортни терени. Щяхме 
ват глас в пустиня. Да бъдем много по-щастливи, доколкото и гер-

ривът на руската рубля продължава. Ра- леките политици уважават фер-плея! Вси- 
фтовете в магазините от ден на ден ста- чко Щеше Да бъде далеч по-инак! 
ват все по-празни, така че прозападно

Р
вич връчи подаръци на чет- 

. ворката първолачета и пари-
I чна помощ на родителите им
I в размер от 20 000 динара. 
I Освен това в министерската 

си чанта д-р Тодорович доне
се и правителственото реше

ние, според което всички раз
носки във връзка с основното 

образование на прочутата четворка 
поема просветното министерство. Най-

Българското национално малцинство пълноценно участва в 
политическия живот на Сърбия, подчерта министър Седлак. В 
общините Димитровград и Босилеград българите са носители 
на локалната власт чрез партиите без национален атрибут и 
заемат всички най-важни постове в тези две общини. Република 
Сърбия подпомага финансово и по други начини опазването на 
идентичността на българите, както и информирането, обра
зованието, издателската и културната дейност на българското 
малцинство в Сърбия.

Министър Седлак и посланик Трифонов съвместно конста
тираха, че българското национално малцинство има всички зак
онни предпоставки за опазването на националната си идентич
ност. Също така съвместно е констатирано, че новоформира- 
ннят Културно-информационен център в Димитровград трябва 
да се занимава единствено с афирмирането на културните и 
национални ценности на българското национално малцинство 
в Югославия.

Министър Седлак подчерта, че правителството на Репуб
лика Сърбия и неговите ресори проявяват готовност за решава
нето на евентуалните текущи проблеми, които могат да 
възникнат при тълкуването на отделни законови разпоредби за 
защита на правата на националните малцинства. В този кон
текст министър Седлак подчерта, че изнесените от посланик 
Трифонов забележки във връзка с качеството на някои учеб
ници и броя на часовете по български език с елементи на на
ционалната култура в училището в Димитровград ще бъдат 
предоставни на надлежните органи, които ще ги разгледат и ако 
съществуват причини, ще ги решат в интерес на гражданите от 
българското национално малцинство. Той изказа увереност, че 
естеството на презентираните проблеми е такова, че те не могат 
да окажат влияние върху добросъседските отношения, за които

н
^•«^лед блестящата победа срещу национ- 
| алния отбор на Русия в Евролигата, най- 

добрите югославски волейболисти, на-

други лобни места.т

с Момир Тодоров се застъпват и двете страни.
Министерство на информациите на Република Сърби*
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ГОРИЦА ГАЕВИЧ В ПИРОТ
РЕАГИРАНЕ

СЪРБИЯ ПОКАЗА, ЧЕ УМЕЕ ДА 

ЗАЩИТАВА ТЕРИТОРИЯТА СИ ДИМИТРОВ СЕ 

НАТОВАРИ С ТЕЖКА 

И НЕЧЕСТНА ЗАДАЧА
йпп^"НОВИТе СЬб,,ТИЯ в К°сово " Метохия отнов 

роа, - каза генералния секретар на СПС

щинския оптбор наСТС веПиротапоДповоп П?ня 17 33 пРекРояване «а Държавните граници. Ме-
на освобождението от фашизма, генепалннятсех- Д™’ Н3 конто се пРави т°ва - бандитските те-
ретар на СПС Горица Гаеиич между пт/гптп 1 рисгични акции против цивилното население,

- Жертвите ни задължават Да7*ип7ипам! 7 °Твличане Н3 "«Р1'"' жени и ДОЧа. измъчването, 
тентичните корени на антифашизмГ напоппо " кРсматоРН1,'Гс - говорят за бруталността и намер- 
вободителното движение и на партизаните в на’ ени27а “в албанските “паратисти и терористи.

... «гдаакйду %■-
толкова повече, като знаем че и днес иу” нас и! рННТе бандн в Косово и Мстохия, техните главни 
света, повдигат глави силете деленията и нпе „7 “ канал,1те за логистическа подкрепа са уни- 
ологиете, основаващи се въохусЬатнгть-1,3 И "Де" “1С1Женн п осуетени са техните намерения - каза 
На никой не трябвТда дока»?кП71сяк "?И' Г°рИЦВ Гаевнч “ д°бав«. Сърби! показа, че 
трашаване на равноправието и достойнството3!! |711яДВ11а1ЦИТаВа СВОЯТа теРитоР»я « да оказва свободата на хората и напппитр по ’На пълна лична, имуществена и всеки друг вид сигур-
фашизъм, а чеТамо фор^етГмуТе р^ли^вет' ' п^оТ СВ°',ТС ГрЗЖДаН1' " ',е 33 Това вяма «а ™а 

На никой не тпчйрй по 1, У различават. преговори, нито пък компромиси.
ничеството с окупаотоп^т^!, 177'6’ 46 сътРуД' тт Честитейки празника на жителите на община 
бета^ротив^ Фашизмът 7 “й отбягвана на боР- Пирот. Горица Гаевнч каза, че освен решаването 
дателно както и че 11? ВреМС 6 б‘ШО ПрС' НП проблемите с Космет, Сърбия ,ша още два 
осъдят новите обли™ шното отказване да се приоритета: социалната и политическа стабил- 
1777 °бЛ1Щ" на «пчнзма е пряко съпрн- ност и стопанско развитие.
™^™запиетяР н1й7На Т°Ва наП-гол™° зл° «а - Ние упорито отстояваме тази политика. На- 
щшилизацията. Наи-новнте събития в Косово и шето стопанство работи в затруднени условия и
^и*^°с7к0я1! б“ у®ея^ават 33 ак1уелността на правителството на народното единство^редпри- 
антифашистката борба. В Косово и Метохия под ема всичко в такива обстоятелства да обезпечи 
воала на застрашаване на човешките, граждански социална стабилност и редовно изпълняване 
и малцинствени права албанските сецесионисти задълженията към ползващите бюджета. Това не 
провеждат терор , чиято цел е разбиването на е проста и лесна работа - каза генералният секре- 
С/ьрбия и Югославия , омраза към другите народи, тар на СПС Горица Гаевич.

О ни припомнят за актуалността на антифашистката

(” Другата страна на истината”Братство”, брой 1703)
Моля да публикувате писмото ми не затова, че във вашия и наш 

в-к "Братство” брой 1703 в текста "Другата страна на истината” 
моето име се посочва в отрицателен контекст, а заради читателите 
и истината, с която авторът иска да спекулира.

Не секретарят на КИЦ "Цариброд” - филиал Босилеград, както 
се представя авторът на текста Александър Димитров, а секре
тарят на Сдружение на граждани КИЦ "Цариброд” - филиал Боси
леград не даде отговори на конкретни въпроси от съобщението на 
общинската организация на СПС в Босилеград, а се опита да за
майва читателите със "своя” версия за случката на "Пескара”. На 
по-широката общественост в Босилеградска община е известно кой 
е Радомир Йойич, а кой Александър Димитров, а на повечето 
босилеградчани и "случката” на полуфиналната среща на турнира 
по футбол на малки врати. Тя, истината, е далече от ролята и 
здълженията на Димитров.

Преди да започне мачът между отборите на "Златица” и "Ко
руби’ бях на трибуните. При мен дойде Димитров и ми каза след
ното: "Ако не играят българските момчета, ще пишат вестници и 
ще разисква Женева!” Понеже не ми беше ясно за какво точно 
става дума, попитах го какво иска да каже с това. Отговори ми, че 
за отбора "Коруби” трябва да играят трима младежи от България, 
а Георги Георгиев и останалите членове на организационния ко
митет не позволявали. Изложих му мнението си, че това нещо 
изобщо не би било спорно по други поводи, но по отношение на 
спорта сега не е правилно, понеже, доколкото отборите в полуфи-

шите

на

налите участват с нови състави, досегашните им резултати ще се 
обезценят. Очевидно недоволен, той се върна на игрището, където 
продължи разправията си с организаторите на турнира. След малко 
пак дойде и ми каза: "Докога полицията ще диктува жизнените 
условия в Босилеград?” Отвърнах му, че не се касае за никаква 
полиция и мисля, че се обърща към мен като към човек, който е 
дал голям принос за формирането и активността на ФК "Младост” 
и за традицията на летните турнири в града. Пак му припомних, че 
е общоизвестен фактът, че отборите могат да играят в оповес
тените в началото на турнира състави и че в случая не става въпрос 
дали момчетата са от България или не, а за нови играчи. Едва тогава 
Димитров каза, че и на него всичко това му е ясно, но че тук е по 
задача и че истината не е важна, че в началото на турнира нямало 
списъци на футболистите и че "аз сега използвам тази празнина и 
пропуск на организатора”. След това той си замина и не пожела да 
ми отговори защо разисква този въпрос с мен, а не с организато
рите.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОКРЪЖНИЯ ОТБОР НА ЮГОСЛАВСКАТА ЛЕВИЦА В ПЧИНСКИ 
ОКРЪГ

СВЕТЪТ НЕ СМЕЕ ДА МЪЛЧИ ЗА 

ЗЛОДЕЯНИЕТО В КЛЕЧКА
Членовете и привържениците на Югославска- като тероризъм от най-краен вид.

Членовете и привържениците на Югославската левица и всички благоразумни граждани в Пчи- 
нски окръг най-енергично осъждат невижданото та левица в Пчински окръг дават своята безрез- 
злодеяние, което е извършено по нацистко-фа- ервна подкрепа на държавните органи със всички 
пшетките методи от Втората световна война, средства, с които разполагат, да се разплатят с 
Мирното метохийско село Клечка стана ужасно албанските сепаратисти и терористи, а междуна- 
място за екзекуция на 22-ма невинни сърби, между родната общност призовават да се изкаже и зас- 
тях и жени и деца, и тяхна обща гробница. Ужас- тъпи за освобождението на големия брой сръбски 
ната им смърт във варницата-крематориум окон- заложници и други невинни хора. 
чателно премахна "дилемата" дали т.нар. ОАК е 
терористична организация или не.

Оправдателни са очакванията, че междуна
родната общност най-сетне ще назове албанските 
терористи и сепаратисти с истинското им име, а 
тяхната организация ще бъде включена в списъка 
на терористичните организации.

Свирепото злодействие в Клечка е още едно 
потвърждение, че целта на албанските сепара- 

не само отцепление на Косово и Метохия 
от Сърбия и Югославия, но и геноцид и физическо 
изтребване от Косово и Метохия на всичко, което 
не е албанско. След страхотното злодеяние в Кле
чка световните властници окончателно ще отвор
ят очи и ще съберат сили и разум, за да квалифи- 

косметския проблем. Защото

В "истината" на Димитров обаче е ясно защо тъкмо към мен се 
обръща и защо злоупотребява с името на Драгиша Анджелкович, 
който по време на нашия разговор играеше волейбол на 50-ина 
метра от футболно игрище. Затова, защото е трябвало повод вед
нага на следващия ден в ”24 часа” и още някои софийски вестници 
да се публикува статията "Сръбски полицаи не разрешили на бъл
гарски младежи да играят футбол в Босилеград”. Заключението 
нека остане за читателите.

Единствената истина на Димитров е когато казва, че във финала 
на следващия ден е победил отборът "Златица", "в който случайно 
играеше синът на Радомир Йойич”. Не е точно обаче, че Михайло 
Йойич е играл случайно, понеже той има своето място в спортния 
живот на нашето градче като футболист на "Младост", член на 

........ отбор, участник в турнирите по футбол на малки
отборите л3латица”, "Мил-комерц” и пр. Читателите ::~

м. я.

Тържествено 
заседание на СУБНОР

По случай 8 септември - Деня на освобожде
нието на Димитровградска община от фашизма 
- на 7 септември се проведе заседание на Общин
ската организация на СУ БНОР в Димитровград. 
На заседанието бяха възкресени спомени за 
Втората световна война и битките, водени срещу 
фашистките слуги в нашите краища.

Делегация на димитровградския СУБНОР 
през същия ден положи венец на възпоменател
ната плоча на сградата на основното училище 
”Моша Пиядс”. И делегация на ОС в Димитров
град положи венец на тази плоча.

гимназиалния 
врати на
"Братство” за него могат да се информират не само в настоящия 
брой, но и преди.

За да бъде напълно ясно какво се случва по нашите места, ще 
добавя и това, че в началото на турнира Димитров не състави отбор, 
в който да играят и "български момчета”, както това налагат 
пронозициите, които не са "екземпляр”, а реалност от 1971 година. 
Това показва, че целта му е ясна - "да пишат вестници и да разисква 
Женева".

натисти е

цират правилно 
ужасните страдания на невинните граждани и на 
лоялните албанци, които не мислят като сепара
тистите, не могат да се определят другояче, освен

Б.д.
Радомир Йойич, Босилеград

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД

СПОРТНИЯТ ЦЕНТЪР - НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
„пот-пчпии ипичиии отбооницитс не при- досега и сс стигне до това кога и останалите партии, 

=====
Р Проекторешението беше обосновано от архик.кг ДИ«аРа С Р ^ Обществените фирми,включително ски", понеже това затруднява Здравния дом при спе-

Иван Георгиев, ръководител на групата специалисти под! рид?”-попита Марков, предлагайки допълнение шии случаи. Виктор Йосифов попита дали мината
I ,1------------ IX— СЯ го изготвили, и на 1 ИД попит т-ч» ,| --------------- "Мъзгош” има разрешение за експлоатация, може лиотЗавода за урбанизъм <гг Ниш, които са го изготвили. ннвГВД^по и.авз. .

да А-« своден термин в програмата на=пта Ф“ЯР^“
- зя 11,3 може открито да каже на работещите димитровградска фирма, кога ще се върне старото име

намери ако е възможно, миеш ><> полигон, на който те , можа д., ста„е) и па хората п Дн- на града и може лн сесиите на Общинската скупщина
децата да изучават правилата за движение. Предложс- ( Д положението и най-голямата ди- да бъдат пряко предавани по локалната телевизия.
1?17. 7 б1,тието тъй като в предвиденото простран- ми гровф. к. кио е Йордан Андреев, директор на Детската градина, пони-
егво фактически |йма място за подобно нещо. Мклещ озборник па Сръбската радикална та точни ли са слуховете, че поставената на Сгарче-

Без дълги разисквания отборницитс приеха и ре П постави деветП) въпроса - като се започне от ския дом антена за мобифонн е радиоактивна,
тенията е които на ЯП "Комуналац се дават на трай- "аР г«я- ^ поправи пз.тят в Белсш, кз.дс са парите На всички поставени въпроси о сборниците: щу ю-
но ползване определени площи, които предприятието го ||и сборниците от неговата партия, лучат отговори в писмено форма, каза председателят
и досега е ползвало, но те са били собственост на МД “Нравило местното управление от изборите на Общинската скупщина Никола Стоянов, А. Т.
Общинската скупщина.
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ОТ ТЪРЖЕСТВАТА ПО ПОВОД ДЕНЯ НА
ДИМИТРОВГРАД

НИТО ПО-ГОЛЕМИ, НИТО ПО-МАЛКИ ПРАВА
"Ние, гражданите от българ

ското малцинство, по се нуждаем 
нито от ио-големн, пито от по- 
малки нрава от тези, които имат 
всички граждани на Сърбия и 
СРЮ и затова няма да позволим 
степента на ползване на консти- 
туционнте и законните малцин
ствени права да се определя от 
някой друг, по негово желание 
или административно. Само 
нашият интерес, нашата самоби
тност и чувство за тачене на иде- 
нтитста (а той съществува) оп
ределят това”. ”3а нас, конто 
живеем в многонационална сре
да, събитията в Косово имат осо
бено значение. Те са послание н

всички трудности, е осъществен телството на Сърбия и Минис- 
значитслсм напредък с помощта терството на спорта, 
на здравното министерство и ”Вярвам, че идва времето, 
Здравния цен гър в Пирот, но и с когато ние ще съумеем да из
плитането на големи средства от ползваме всички компаративни 
общинската каса и от местното предимства и потенциали, с ко- 
самооблагане. С разширяването ито разполага общината. Затова 
на мрежата от селски амбулато- с оптимизъм очакваме следва- 
рии ис техническото оборудване щия период, въпреки че рсали
па Здравния дом е подобрено ка- зацията на нашите планове няма 
честното на здравното обслуж- да е лесна. Ние знаем това, а 
нане. Връх на всичко това е отк- осъзнаваме и нашата отговор, 
риванстоиа възобновения исъв- пост за по-нататъшното разви- 
рсменно оборудван стационар”, тис на общината”, изтъкна Ник- 

В областта на културата об- ола Стоянов в доклада си по по
щилата ознаменува тази година вод 8 септември - Деня на ос- 
дна значителни юбилея: 110 го- вобождението на Димитров- 
дини от съществуване на теа- градско, 
търа и 100 години от съществу
ването на Народната библиотс- вено бе открити реконструира- 
ка. Оттам - и Година на култу- ният стационар (бившата дими- 
рата. Тук е и вече шсстгодиш- тровградска болница), като част 
ната традиция на ”Погаиовския от интерното отделение на Пи-

По повод празника тържест-поука, същевременно п преду
преждение за всички, които по 
какъвто н да е начин желаят да 
нарушат добрите междннацион- 
ални отношения на територията 
на общината. Това няма да поз
волят преди всичко гражданите 
от българското малцинство н 
останалите граждани, които тук 
живеят. Но това няма да позволи 
и държавата, изпълнявайки кон
ституционното си задължение 

свои

ГОСТИТЕ
11п гьржсстпсното заседание па Общинската скупщина и Ди

митровград нр|
Слободии Чсропич, миннетз.р на туризма от името па правител

ството на Сърбия; Нсшко Мадич, консул па СРИ) п Бългирия; 
проф. д-р Мирослап Джорджевич, председател на Скупщината на 
Републиканския завод по здравеопазване; проф. д-р Младен Мз.р- 
вулович, помощник-министър на здравеопазването; Джордже Ми
тия, началник на Пиротски окръг; Попи Нслкопич, депутат в 
Скуп1цината на Сърбия; делегация на Александровци Жупски на
чело с подпредседателя на скупщината Гвоздеи Гволич; делегация 
на Здравния център от Пирот начело с доктор Нснад Здравкович 
и прсдстивители ни съседните общини, на стопанския, политически 
и обществен живот, СУБНОР.

1С1.гт1ш\и:

защитава
граждани и техните интереси” - 
изтъкна Никола Стоянов, пред
седател на Общинската скуп
щина в Димитровград на тър
жествената сесия по повод Деня 
на освобождение на общината - 
8 септември.

Говорейки за следвоенното 
динамично развитие на община
та, Стоянов изтъкна, че закъсне
нието в развитието на инфрас
труктурата и електрификацията 
и липсата на други условия за по- 
добър живот на село са предиз
викали силен миграционен про- известни - продукти от мляко и 
цес, които днес вече почти е пре- производство на месо. Тези цели 
станал. С разпадането на преди- трябва да залегнат в програмата 
шна Югославия в стопанството за развитие на природния парк 
на общината, ориентирано пре- "Стара планина”, който обхва- 
дн всичко към износ, настъпват ща и значителна част от терито- 
проблемщ които трудно се прео- рията на нашата община, 
доляват. Според Стоянов, шанс

Да всички

щината, един от най-големите 
гранични преходи, автомагис
тралата и железопътната линия, 
както и предстоящото изгражда
не на газопровода определят об
щината като интересна от ик
ономическа гледна точка. Оттук 
и очакванията в бъдещото й раз
витие да се включи и Републи
ката.

за по-нататъшно успешно разви
тие са животновъдството и про
изводство на здрава храна. С 
това могат да се оползотворят 
съществуващите природни даде
ности на общината, а това из
исква осъвременяване на земе
делските кооперации н връщане 
към производството, с което сме НАГРАДЕНИТЕ

Министерство на здравеопазването на Сърбия за заслуги в раз
витието на здравната служба и помощта при ремонтирането на 
болницата; Републикански завод за здравно осигуряване, който, 
въпреки недостига на средства, е отделил значителни средства за 
реконструкция на стационара в Димитровград; Проф. д-р Миро
слав Джорджевич, който с лично ангажиране и помощ е допри
несъл за откриване на стационара; Народна библиотека в Димит
ровград като най-стара, заедно с театъра, културна институция на 
територията на общината, която допринася за повишаването на 
културното ниво на своите клиенти и афирмация на литературното 
творчество на българското малцинство; Театър ” Христо Ботев”, 
който тази година ознаменува-110 годишнина, за принос и постиг
нати резултати в сценичното изкуство; Общинска организация на 
Червения кръст за постигнати резултати в хуманитарната дейност 
в период от 120 години; АК ” Железничар” за постигнати резултати 
в областта на леката атлетика през десетгодишното си съществу
ване; д-р Ннкифор Пованов. хирург, за професионални пости
жения; Емил Соколов, директор на ЯП ”Комуналац”, за постиг
нати резултати в комуналната дейност, особено водоснабдяването 
на Димитровград.

Петдесет и четири години 
след освобождението Дими
тровград успешно решава про
блема с водоснабдяването, из
граждайки комплекса ”Ивкови 
воденици”. В областта на здрав
ната защита, 'независимо отМестоположението на об-

пленер”. Локалното информи- ротската болница. Започна да 
ране посредством Радио и теле- работи и новата автоматична ди
визия "Цариброд” вече намира гнтална телефонна централа и е 
своето място във всекидневието пуснато движението на ремон- 
на хората. Постиженията в раз- тираната вече улица "Найден 
ни спортове просто наложиха Киров”. На тържественото засе- 
нзграждането на спортната зала, данне бяха връчени и традици- 
която от 1996 г. се строи със онните Септемврийски награди 
средства, отпуснати от Прави- на заслужили лица и колективи.

”... Считах, че някой друг, конто живее тук, 
трябва да благодари. Но вие сте разбрали, че и аз 
съм живял тук, че първите класове съм завършил 
тук, та мога да бъда и ваш.

От свое име н от името на наградените аз 
изказвам благодарност за това голямо признание. 
Сигурен съм, че наградите са заслужени. Що се 
отнася до мен, аз винаги съм настоявал и ще нас
тоявам, докато имам сили, да помагам и на Пирот, 
и на Димитровград, и на Бабушница в полза на 
гражданите и напредъка на тези краища.”

• Д-р Джорджевич при откриването на ста-

КАЗАХА НА 
ТЪРЖЕСТВОТО:

ЗАПОЧНА ДА РАБОТИ 
НОВАТА ТЕЛЕФОННА 

ЦЕНТРАЛА • Слободии Чсропич, министър на туризма:
”...Правителството на народното единство на

Сърбия решително е за отбраната иа държавния 
ннтегрнтет на Сърбия н СРЮ. Но това не е един
ствената му задача. За да успеем, трябва ик
ономически да се засилваме и да пазим разби
рателството между пашите народи. За щастие, 
това разбирателство бе налице н в тези тежки чнонара. 
моменти и затова заедно ще успеем да отбраним н ...Наистина е голямо удоволствие в тези
Сърбия, .. СРЮ. Бих искал примерът „а Ди- ки времена да можем по този повод да открием 
митроаград да се разшири из цял'а Сърбия и Юго- "“^^Гн^^Дим^овгрТ^ъГД^, "с" 
славия, да се посочи на всички, отделно „а Косово, Р * „якои^с това няма да стане, ето нне
за да се види как се пази своята родина от всички, ’ “ д
конто желаят да я разделят. Бих желал да им «пълнихме даденото обещание, макар ч.имаше
пренесете този опит, своя начин на живот и °"Редслсш1 финансови трудности.... В™,»»» ___ „„____ ’ __ .. мент изказвам благодарност на здравните раоот-
тит празник!” Д * * 1,РоспсР,,тст‘ ес‘ цици, които с голямо себеотрицание в предишния

• Проф. д-р Мирослав Джорджевич от име- пср,,од от ,,яколко ............. Работели в полза на
то иа наградените: Р пациентите дори и несъответно наградени.

По повод 8 септември - Деня на освобождението, в Димитровград 
тържествено бе пусната в действие нова дигитална телефонна цен
трала, тип ”Алкател”.

Както изтъкна Джордже Митич, директор на ”Телеком-Сърбия” 
в Пирот, Димитровград е единственият град в Сърбия, където цен
трала, работила само 12 години се демонтира, макар 
ползват повече от 30 години. Това е направено, за да се създадат още 
сега възможности за откриването на повече телефонни постове, а ще 
се достигне и високо качество. От предишните три хиляди номера 
новата централа се получават 4786 или 34,44 телефона на 100 жители 
. Ако се има предвид самият град, то тогава на 100 жители има над 60 
телефона, което е далеч над средното ниво в републиката- 25 теле
фона на 100 жители. Освен в Димитровград, 256 нови номера са 
тирани и в Желюша.

Централата по символичен начин бе пусната в действие от Никола 
Стоянов, председател на Общинската скупщина.

че такива се

и с

мон-

А.Т.
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1 шш II 118СТ11Я1ИШП ЛШМЕШ
БОСИЛЕГРАД

БАБУШНИЦА

И ЗАНАПРЕД ЗАЕДНО 

СЪС СРЪБСКИЯ НАРОД
РЕЗУЛТАТИТЕ ГОВОРЯТ 

САМИ ПО СЕБЕ СИ
Шести септември - Денят на освобождение на Бабушница - бе 

отбелязан с тържествено заседание на Общинската скупщина. В 
присъствието на многобройни гости, представители на съседните 
общини и побратимената община Плевля, за петдесет и четвъртата 
годишнина от освождението говори председателят на Общинската 
скупщина Драган Божилович. Той изтъкна, че ”днес Бабушница е 
известна с предприятията ”Тигар”, ”Лисца”,”Лужница”, ”Първи 
май-Стандарт”, ”Д-компани”... и други стопански колективи, които

"Гражданите на нашата об
щина оказват безрезервна под
крепа на президента Слободан 
Милошевич

® ПОЛОЖеНИеТО в обЩестве- на няколко улици в града... "По- 
а търговска мрежа и селско- стигнатите резултати са скром- 

то стопанство , каза Сотиров. ни, каза Сотиров, преди всичко 
лед като посочи досегаш- поради обстановката, в която се 

ните постижения в обществени- намира държавата ни. За по-ус- 
те дейности, председателят на пешно реализиране на Програ- 

каза, че инфраструктурата мата за по-нататъшното обще- 
на територията на общината ствено-икономическо развитие

На тържествената сесия отборниците на ОС взеха 
решение и присъдиха Осмосептемврийско публично 
признание на Специалната единица на Службата па 
вътрешните работи във Враня, към която действат и 
поделенията на босилеградското Отделение на 
вътрешните работи, ”за извънредни усилия в осуетява
нето на тероризма в Косово и Метохия и в опазването 
на териториалната цялост на страната”. На Славко 
Антнч, командир на единицата, признанието беше 
връчено от председателя на ОС Сотир Сотиров.

за политическото 
решение на проблема в Косово и 
Метохия, както и на меропри
ятията на държавните органи на 
Сърбия и Югославия за осуетя
ване и потушаване на терориз
ма. Сърбия показа, 
може да препречи пътя на ка- 
къвто и да е терор, но и да се 
развива при такива обстоятел
ства, както и да се грижи за всеки 
свой гражданин”, изтъкна в док
лада си председателят на Об
щинската скупщина в Босиле
град Сотир Сотиров на търже
ствената сесия на Скупщината 
по случаи 54-ия пореден Осми 
септември - Ден на освобожде
нието на Босилеградска община 
от фашизма. "Времето от 
вин век свобода, продължи Со
тиров, означава време на конти-

че не само

твърде бавно се е развивала. Той 
поясни, че общината изостава в 
изграждането на регионалните 
пътища и телефонната мрежа.

”През изтеклите две години 
е ремонтирана голяма част от 
регионалния път Власина - Бо
силеград, а тези дни работите 
пак продължиха. Ще продължат 
и работите по регионалния път 
Босилеград - Любата, за който 
всички средства ще бъдат под
сигурени от държавата”, опове
сти Сотиров. Той каза, че 
вършени необходимите подго-

поло- на общината е необходима по- 
голяма материална помощ от 
Правителството на Сърбия, не
говите министерства, Пчински 
окръг, успешните стопански ко
лективи, като при това и ние са
мите докрай се мобилизираме в 
работата. Затова призовавам и 
онези политически партии в об
щината, които досега не дадоха

нуитет, напредък и на нашата 
среда. Същевременно то означа
ва и пълна гаранция за времето, 
което е пред нас, в което в разби
рателство и съдружие с остана
лите народи и народности в Юго
славия, преди всичко със сръб
ския народ, да постигнем още по
добри резултати”.

На тържествената сесия, на 
която присъстваха представите
ли на държавните органи, обще-

От тържественото заседание на ОС в Бабушница

работят успешно, като същевременно осигуряват работа на 3000 
лужничани. Осъществените резултати красноречиво говорят сами 
по себе си, но трябва да се изтъкне и това, че са постигнати благо
дарение на всички”.

Председателят на борческата организация Слободан Йова- 
нович изтъкна приноса на бойците от Лужница за освобождението 
на страната. От тържественото заседание бе изпратена поздра
вителна телеграма до президента на СРЮ Слободан Милошевич.

По повод Деня на освобождение в Лужница бяха организирани 
редица манифестации и тържества.

принос, да се включат в развити
ето”, каза в края на речта си 
Сотиров.

в. в.са нз-
А.Т.

ШРГ; 33 СУРДУЛИЦА

ВСЯКО ПОКОЛЕНИЕ ИМА 

СВОЕТО”КОСОВО”
• Пети септември - Денят на освобождението на Сурдулишкия край от фашизма - и тази година беше 
отбелязан с тържествено заседание на Общинската скупщина, на което празничен доклад изнесе 
председателят Мирослав Стоилкович • На заслужили колективи и лица бяха връчени традиционните 
петосептсмврийски признания

В присъствието на многобройни гости от съсе- много добра перспектива за развитие. Окуражва
и все по-успешната дейност на "Застава ПЕС ,дните общини и представители на трудовите коле

ктиви председателят на ОС Мирослав Стоилк- която също така беше изправена пред големи за- 
най-напред изтъкна определени, свързани с труднения. От миналогодишния празник до сега

нашата община е по-богата и с няколко нови сто-ович
празника, исторически факти, като подчерта, че
една от многобройните знаменателни дати в исто- папски обекта, между конто и високодоходната

е и Пети фабрика за бутилиране на екологнческа питейнарията на Сурдулица и Сурдулишкия край 
септември - Денят на освобождението от фашиз- вода, а тези дни започна модернизацията на магне- 
ма Затова септември е месецът, когато си при- тралния път Сурдулица - Владнчнн хан. Наскоро 
помняме тези съдбоносни дни и събития,свидните ще започне и изграждането на нов хотел на Влас- 
жертви паднали за добруването на всички нас, а има, който ще бъде още един стимул за развитието 
след това добави: "Денят на освобождението за на туризма, който за сега не отчита желаните 

трябва да бъде своеобразен пътено- резултати, както и решаването на въпроса с теле
фонизацията на общината”.

Една част от панорамата на Босилеград

налага ТЕЛЕКОМтовки и че се 
незабавно да започне с прокар- 

безжичиа телефонна
ствено-политическия и стопан
ски живот в Пчински окръг, на-
чело с началника му Часлав Ри- нането на ,

на Окръж- мрежа в селата в общината.
От миналогодишния до се

гашния Осми септември в кому
налната дейност са приключени 
или продължават доста актив
ности. В иовечето села са про-

всичкн пас
ката-тел, как да се поучим от историята и да за
щитим честта и достойнството на страната 
Всяко поколение има своето "Косово Нашата 
история е създаден-1 от- безкрайно много известни 
и неизвестни герои, които паднаха а борбата за 
свободата. Д в нея са участвували и около 3000 
синове и дъщери па Сурдулишкия край. О г тях 219 
са положили живота си в основите за днешното 
време. Тези жертви трябва да бъдат анинги в спо
мените ии. Днес отново сме изправени пред голе
ми изпитания. Въпреки кризистпата обстановка а 
Косово и Метохия, затруднените условия 
папска дейност и застоя в развитието, в пашата 
община се постигат забележителни резултати, 
които предвещават повишение на жизнения стан
дарт и по-добър живот.

Говорейки за перспективите на общинското 
стопанство, което въпреки редицата трудности 

непрекъснат растеж, Стоилкович между 
другото каза: "Стопанството на Сурдулишкп об- 
щипа може да се похвали със стандартно добри ,
резултати, което е резултат отголемите усилия па Осезателен напредък отбелязват и общестне-
всички, а преди всичко на хората, конто заемат |ште ведомства от областта на здравеопазването, 
ръководните постове в предприятията. С особено учебно.пъзш,тателното дело, културата, спорта и 
задоволство мота да кажа, че и предприятието за 1алната зпщ,1ха>', подчерта в доклада сн прод- 
=Х::'==Л^: седптелят на ОС Мирослав Стоилкович.

са” започва да съживява производството си и има ____________

ни.стич и председателя 
ния отбор на СПС Кръста Янич, 
както и представители на пред
приятията и ведомствата от об
щината, Сотиров говори за вре-
™;%ПаГГзГмгТраоприя=, карани, разчистени или рнзши- 
които се предприема т за по-ус- репи локални и некагегоризира 
кои ми у пътища, разширена е водо-

и канализационна

НаЙ-голямото петосситсмврийско признание 
- Емблема па града бе върчеио на Секре
тариата на вътрешните работи във Враня, 
па фабриката ’ Застава ПЕС” и Земеделско- 
горското учнлшцс ” Йосиф Панчич”.
С грамота бяха удостоени: Стамснко Янко- 
вич, директор на ” Застава ПЕС”, Драган 
Станкович, началник на Отделението на вът
решните работи в Сурдулица, Бора Поповнч, 
строителен инжннер, н ловното дружество 
"Слободан Пенезич - Кърцуи”.
На тържеството бяха връчени и 8 публични 
признания и 15 благодарствени грамоти.
С парична награда бяха наградени служите
лите на специалната единици към Отделе
нието на вътрешните работи в Сурдулица, 
изпратена в Косово.

нина икономиче-корсно развитие
ски изостаналата община. И та- проводната

субекти положи»[ У“" “ ^Силетрад^./здршпшя дом
товЛтношение окуражва са доставени два автомобила и то. В това отаог. снис л ^ ш, нсобходимата медицин-

възстановеното' ска теХника. В Босилеград за-
цеха на Здравйо пови изграждането на още една
производство внърмаосгт жилищна сфада с шест апарта-
вателното предприятие ьор, вГорноТлъминозапочна
особено непрекъснатото пр СТпосжът на училище, извз.рше-
^ГмКО^БОС и-Грщ ниГса^сичкзГ подготовки Г ще
на ЮМКО - КОЬОСи И’ запомне надстрояването на сгра-
пара”. Частният сектор, пр' П гимназията, продължи

°™шУчрУт,о- прокарването на канализациоп- 
гостилии троп ^ „ рай,ШЛовц„. тези

започне асфалтирането

за сто-

отчетс

всичко в М. я.търговията и 
то оплита увеличение на

Обезпокояващо оба- дни щеността си.
11 СЕПТЕМВРИ 1998 г.



СЪВЕТИ ЗА ПЧЕЛАРИТЕАЛЕКСАНДЪР МЛАДЕНОВ, МЛАД 
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ 
ОТ ДИМИТРОВГРАД РАБОТА НА ПЧЕЛАРЯ 

ПРЕЗ СЕПТЕМВРИИ НА СЕЛО 

МОЖЕ ДОБРЕ ДА 

СЕ ЖИВЕЕ
Септември е първият есенен месец, но все още са високи тем

пературите. Валежите и ветровете са слаби. През септември про
дължават да цъфтят ставите от напояваните ливади и фуражният 
слънчоглед. Пчелите събират сладките сокове от гроздето, ока
палите плодове и пр.

Ако пчелните семейства се подбуждат от късната паша или от 
подхранването, майките снасят усилено яйца дори на 4-5 пити. Това 
пило е най-хубавото, защото излюпените от него пчели зимуват и 
постепенно заменят старите пчели, които са изтощени и умират.

Крайно време е магазините да се отделят, понеже пашите се 
прекарват и е необходимо подхранване на пчелите. Проверяваме 
качеството на меда. Изваждаме питите, на които се намира маиов 
мед, и кристализирал, понеже той причинява диария и смърт при 
пчелите през зимата. Питите, на които се намира манов мед, се 
складират или центрифугират. Складираните пити с манов мед 
можем да използваме през пролетта за подхранване на пчелите, без 
опасност от диария. След свалянето на магазините стесняваме гне
здото на пчелните семейства. Празните пити с малко мед (по-малко 
от I кг) се изваждат. Също така се изваждат черните и новоизграде
ните пити, в които още не са се излюпвали млади пчели. Ако на 
такива пити има пило, те се изместват към края, а след излюпване 

изваждат. Остават кафяви или светлокафяви пити,

Александър Младенов о един от малцината 
млади хора от Дпмптроград, които са рошили 
да се занимават със селскостопанската дей
ност. Казва, чс с заобичал селското стопанство 
още като малък. Понастоящем па своята поя- Д*
та, намираща се недалече от маиастирчсто 
"Свети Димитър” край Димитровград, той от
глежда 60 овце, 5 кози, 3 коня, 4 свине, ко
кошки, пуйки... Казва, чс тази работа го при- Кй 
влича, но не отрича и факта, че трябва много М 
да се работи, особено през летните дни. 13 рабо- I 
тата му помага най-много баща му Младен, а И-

брат му Георги. По принцип майка -МШВШШЯ.след това и
му Павлина сс грижи за млякото, от което нра- Александър Младоноо участва ма втория Събор 
ви сирене и други млечни продукти. но млодито селскостопански производители на

За собствените си нужди семейство Младс- Сърбия, който со проводо от 28 до 30 август т.г. 
нови оставят определено количество мляко и грпд Соко 6аня-
млечни изделия и колят годишно по 3-4 евние,

на пчелите се
предимно запечатени с нектаров мед, и 2-3 пити с цветен прашец. В 
едно средно пчелно семейство е необходимо да има, заедно с про
летното подхранване, към 14 кг мед. Една плодникова дадан-бла- 
това пита, пълна и запечатена с мед, може да съдържа около 3,6 кг. 
мед. Ако няма нектаров мед, започваме с ранното есенно подхран
ване със захарен сироп, което има стимулиращ ефект за майката да 
снася яйца, а старите пчели да преработят и да запечатят сиропа до 
зазимяването. Ако пчелните семейства се подхраняват късно, те не 
успяват да запечатят дадения сироп и през зимата той се овлажнява, 
а след това вкисва и причинява диария при пчелите.

Необходимо е да се вземат всички предварителни мерки, за да 
не се допусне кражба при пчелните семейства.

в

смие да куми трактор и да намали броя на ко- 
10-12 ярета и 4-5 агнета, а по-голяма га част от цСТС ”с трактор по-лссио щс обработваме зе- 
млечната продукция и агнетата те продават на мята. Трактора,т си е трактор, а конят си с кон” 
частни лица. Александър изразява удовлетво- . каава Александър, който обича най-много да 
ренне от актуалната изкупна цена на добитъка говори за селското стопанство и проблемите, 
и допълва, че и изкупната цена на млякото в конто сънстствуват този отрасъл. В този сми

съл той споделя, че държавата и банките тря-момента е сравнително изгодна.
Този млад човек се стреми да увеличи про- ^ва 

изводството. Той изтъква, че в близко бъдеще 
има намерение да увеличи стадото си на 100

да дават на селскостопанските производи
тели дългосрочни и изгодни кредити, за да биха 
могли тс да разгърнат още повече своята дей
ност. "Развитието на селското стопанство до- УСТАНОВЯВАНЕ НА МАНОВ МЕДовце и да започне отново да отглежда крави, 

които е бил принуден да продаде преди три
години, поради обективни причини. Заедно с обществото, държавата 
родителите и брат си Гошко той обработва че няма намерение да търси работа в някое от 
няколко ниви, като по този начин осигурява 
храна само за добитъка и домашните птици.
Александър изтъква, че наскоро има намер-

Мановият мед съдържа много несмилаеми вещества и соли и 
затова през зимата причинява диария и голяма смъртност при пче
лите.

нася полза нс само за производителите,
- казва той и добавя,

но и на

Мановият мед има вкус на карамел, много е гъст, а на цвят е 
тъмен. Но цвятьт не е сигурен признак. Най-сигурно присъствието 
на мановя мед се установява при реакция със спирт или варова вода.

а) В чаша се налива една част от съмнителния мед и една част 
дестилирана вода. Като медът се разтвори, прибавяме 10 части 
(96%) спирт и разклащаме разтвора. Ако разтворът остава бистър 
- няма присъствие на манов мед. Ако разтворът потъмнява и има 
утайка (талог) на дъното има примеси на манов мед.

б) Разтваряме съмнителен мед в чаша с дестилирана вода и в 
този разтвор добавяме две части варова вода. Ако след разбърква
нето на дъното се появи утайка, тогава има присъствие на манов 
мед. (Варовата вода се получава, когато към една част негасена вар 
се прибавят две части вода и когато варта се угаси, на повръхносгта 
се отделя течност - това е варовата вода).

БОРБА С ВОСЪЧНИТЕ МОЛЦИ

тукашните промишлени предприятия, защото и 
от селското стопанство може доста добре да се 
живее. Б. Димитров

В"НЕНАТЕКС" БОСИЛЕГРАД

ОЧАКВАТ 

ПАРТНЬОРИ ОТ 

ЧУЖБИНА

СЕРВИЗЪТ 

ОТНОВО РАБОТИ
Сервизът за технически прегледи на 

моторни превозни средства (МПС) в със- 
"Автотранспорт” в Босилеград,тава на

след тримесечен застой отново работи. 
Според решението на компетентна коми
сия по движението и транспорта при МВР,

Тъкачната фабрика "Ненатекс” в Дими
тровград продължава да работи с интензивни 
темпове. Както узнаваме, във фабриката ще 
бъдат приети на работа още четири работника, 
които ще бъдат ангажирани в подготвителния 
процес на производството.

От собственичката на тази малка, но прос- 
перираща фабрика г-жа Димитринка Мадова

Восъчните молци се размножават, когато женските пеперуди 
снасят от 1500 до 2000 яйца в килийкнте на питите и в цепнатините 
по кошерите. От яйцата се излюпват гъсеници, които се хранят с 
восъка и остатъците от личинките и те правят тунели по питите. 
Една гъсеница изяжда 0,4 г восък. През сезона молците дават от 2 
до 4 многочислени поколения. За да се спасим от восъчните молци, 
необходимо е да имаме силни пчелни семейства, навреме да стес-

техническите несъвършенства, поради ко
ито той временно беше закрит, са отстра
нени, така че "сега може да работи нор
мално".

Възобновената работа на сервиза 
представява голмямо облекчение за собст
вениците на МПС в общината, които бяха

няваме гнездата, да заменяме старите пити и кошерите да нямат 
пукнатини. Питите трябва да се сахраняват в помещения, които са 
студени и проветриви, а питите се съхраняват, обвити в орехови 
листа или напръскани с нафталин. През зимата, когато температу
рата навън е под - 10°С, трябва да отворим вратите и прозорците и 
да унищожим пеперудките. Ако восъчните молци нападнат питите, 
те се опушват с дим от сяра на 15 дни.

узнаваме, че съществуват изгледи продукцията 
на "Ненатекс" да започне да се изнася в Ав
стралия, Алжир и още някои страни. Във фа
бриката се надяват, че чуждестранните парт
ньори скоро ще дойдат в Димитровград.

принудени да карат колите си на техни
чески преглед във върешността на стра
ната. Б.Б.Б. Д. Подготвил: Гоше Мито в от Босилеград

РАБОТЕЩИТЕ ■ БЕЗ ЗАПЛАТА, ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ ■ БЕЗ ОПОРА
Несъстоятелността, в която е обявено предприяти

ето за селскостопанска дейност "Напредък ’ в Босиле
град може да предизвика големи затруднения в по
нататъшното развитие на селското стопанство в 
общината и да влоши още повече положението на 
местните земеделци. Защото, ако предприятието 
фалира, работещите в него 60 души ще останат без 
работа и техните семейства без поминък, а не по- 
малко от 2500 земеделски домакинства ще загубят и 
последната си опора.

Ако бъдат анализирани причините, довели "На
предък” до ръба на пропастта, тогава организацион
но-ръководните некадърности ще заемат доминира
що място сред тях. През последните три години ръко
водният пост в това предприятие беше заеман от три
ма директори, а сегашният му ръководител Димитър 
Йорданов притежава частна фирма, носеща същото 
название - ^Напредък”!? Общинската власт направи 
опит да се намеси едва сега, въпреки че колата на 
предприятието вече няколко години стремглаво лети 
по надолнището.

За щастие на земеделците, през изтеклите няколко 
десетилетия в Босилеградска община работеха четири

земеделски кооперации, които най-напред бяха инте
грирани в три, а след това в едно предприятие. Сега 
обаче настъпват дни, когато селскостопанските про
изводители в общината, може би, ще ост анат без нищо. 
Личи, че политическите експерименти и импровиза
ции - колективни или лични - в случая най-много зася
гат интересите на земеделците, конто, без да имат 
каквато и да е вина, винаги стават "жертвено агне”. За 
босилеградския земеделец предприятия от типа на 
"Напредък” или на предишните земеделски коопер
ации са негова насъщна необходимост, тъй като той 
осъществява чрез тях своите жизнени интереси.

Във водовъртежа на процесите, върху които ту
кашният земеделец почти няма възможност да влияе, 
предприятието "Напредък" колкото и да му е далечно, 
толкова му е и близко: ежедневно е контактувал с 
изкупчиците и продавачите и ако не е можал да вземе 
суха пара за продадения си добитък, всичко е компен
сирал със стоки. И доколкото "Напредък" потъне в 
този водовъртеж, тукашните животновъди ще бъдат 
предоставени на стихията в развитието на този от
расъл и на матрапазите, които наблюдават всичко 
през "окото" на кантара и цената.

В Програмата за развитие на общината от 1996 до 
2005 година, изготвена от Републиканския завод за 
развитие, на "Напредък" е поверена особено важна 
роля в областта на селскостопанското развитие. Меж- 
ДУ другото плановиците са изхождали и от реалните 
потенциали на предприятието, чието имущество се 
преценява на няколко милиона марки, защото само за 
овцефермата му в Радичевци са изразходвани 6 мил
иона марки държавни пари.

Ако и след най-новия опит за икономическо-фи
нансово заздравяване предприятието не може да се 
размине с надвисналия над него фалит, тогава като 
лопгчна се откроява следната алтернатива: празното 
пространство да бъде попълнено от други фирми, 
включително и от земеделски кооперации. Поради 
липса на по-подробен анализ поне засега не е въз
можно да се намери най-сполучливият отговор на въп
роса къде е изходът от тежкото положение на 
предък". Обаче спасяването на онова, което съще
ствува, макар и крайно оскъдно, има много предим
ства, включително и морално оправдание.

Вене Велинов
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НАШ КОМЕНТАР ПЪРВИ СТИПЕНДИАНТИ НА "БРАТСТВО"

СЕПТЕМВРИЙСКИТЕ ГЕРОИ НАЙ-ДОБРАТА 

ИНВЕСТИЦИЯ Е В 

ХОРАТА

Първият есеннен месец - септември - 
стина има 30 дни, но за мнозина той еТай-дъл-
това на собст'°ДИНаТа ЕдНИ ВеМе са почУ“твали
мзйеДт5стве™теси плещи,други тепърва щеразберат, че оня, които успее да преживее този 
роите” Но СЛедВа,ция месеЧ. <= "герой над ге-
звание” !° г3 “ СТИГНе до това "почетно 
звание , ще трябва да се решат много дилеми и 
да се даде отговор „а редица въпроси.

Децата тръгнаха на

СИ брат или сестра. Не само обувките, но и дън- 
ките, якето... Ако пък детето -

наи-
а още по-зле е, 

ако са две или три - замине да уми на друго място 
и там трябва да е на квартира, нека е яка гърби- 
ната на родителите му. Надали ще им е доста
тъчно едно малко милионче.

Най-дългия месец в годината започнахме с 
децата, понеже те са най-голямото ни богатство. 
Но пари трябват за какво ли не още. Зимата е 
пред нас, а на мнозина още сега се вледенява 
кръвта при мисълта как и откъде да подсигурят 
пари за зимнина. Мнозина нямат пари за месо, 
но ще е още по-тежко, ако нямат за домати, 
корнишони, чушки... Всичко това обаче може да 
- дреболия в сравнение със сумата, която тря

бва да се отдели за дърва за огрев или за въг- 
лища, или пък да се изплатят големите дългове 
за тока. А скътана пара едва ли има някой, 
особено ако заплатичката

във вестниците четем, че^ГванГт^ беТ- 
платно, на родителите ще им трябват повечко
имРняо^Да изпРатят детето си да се учи. Блазе 
им на онези, които имат повечко деца, но когато 
става дума за учениците - нека Бог да им е на 
помощ. Как да не се молят на Всевишния, ко- 
гато са необходими пари за учебници, тетрадки, 
пособия... Наистина децата казват, че по-добре 
учели от нови учебници, но ще им послужат и 
старите, стига да ги има и да не са с ново съ
държание. А за утешение - не са.

Започнахме от учебниците, но за да се сти
гне до училището, ще трябват и обувки. А де
цата, както и всички техни връстници по света, 
искат нови. И са прави. Някои обаче ще бъдат 
принудени да носят обувките на по-възрастния

е и

му е единствената
издръжка.

И така... Който успее да запази сърцето си
от тези външни, септемврийски удари, ще загъ
рби и най-дългия месец в годината. С този свой 
успех той ще успее да се нареди сред героите 
сегашното време.

на

В. Божилов

В БОСИЛЕГРАДСКИТЕ УЧИЛИЩА В НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА Красимира Велинова и София Николова подписват договорите

НЯМА ДОСТАТЪЧНО УЧИТЕЛИ Реализирайки дългосрочната си програма за обезпечаване на 
квалифицирани кадри, уточнена от Управителния съвет, Издател
ство "Братство” от Ниш взе решение за отпускане на две стипеднии 
на студенти по журналистика. Договорите за стипендиране бяха 
подписани на 8 септември в Босилеград, в рамките на отбелязването 
на Деня на общината.

На скромното тържество, в присъствие на родителите си, дого
вори за стипендиране подписаха Красимира Велинова, студентка в 
четвърти курс журналистика в Софийския университет ”Св. Кли
мент Охридски” и нейната колежка от втори курс София Николова, 
също от Босилеград, които показаха най-солидни резултати на

Босилеградската гимназия, основното училище в града и подведомствените му училища в 
селата посрещнаха новата учебна година горе-долу подготвени в техническо отношение. 
Когато обаче става дума за кадровия въпрос, тон 
предметите се преподават от учители, които не са специалисти за тях.

не напълно е решен, така че някои от

тестирането.
Поздравявайки бъдещите си колежки по случай подписването 

на договорите за стипендиране, главният редактор на в-к ”Брат- 
Ванче Богоев посочи, че с това се решават поне дваство

съществени въпроса: поемайки част от разноските им, Издателство 
”Братство”открива реални възможности за възобновяване на ре
дакциите си с квалифицирани кадри, които ще боравят добре не 
само с тънкостите на професията журналист, но и с българския 
език, на който се печатат изданията на това издателство.Няма

I (111 Ш1 Ш11ГО 1Я1 *
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по-доходна инвестиция от инвестирането в хора, в кадрите, защото, 
колкото и да е съвършенна, техниката може да се осигури веднага, 
щом като се обезпечат необходимите пари. Но за да се намери 
добър специалист, той трябва да се роди, да има дарба за определена 
специалност и след това, да има възможност да се учи. Предлагайки 
стипендии, Издателство "Братство” прави именно това. От друга 
страна, с подписването на договорите за стипендиране, бъдещите 
журналистки си обезпечават сигурна работа, което никак не е за 
пренебрегване, имайки предвид условията, в които живеем.

В.С.Б.

НИШКИТЕ КУКЛЕНИЦИ 
ЩЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В 

БЪЛГАРИЯ
гарски, в Бистър - по български и изобразително 
изкуство, докато във всички основни училища, 
включително и и централното училище в Босиле
град, няма преподаватели но музикална култура.

Липсата на преподаватели започна да се чув- 
и в гимназията. Миналата година една част от

Поради недостатъчния брой учители 
тирикласни училища в общината работят прос
ветни работници, които не са специалисти за ра
бота с ученици в долните класове. Открит е и 
въпросът как да се провежда обучението по някои 
предмети и в горните класове. В I орна Любата 
например няма преподавател по сръбски език и 
изобразително изкуство, в Долна Любата - по бъл-

в пет че- От 21 до 26 септември в българския град Пловдив ще се проведе 
мият пореден Международен куклено-театрален фестивал 

Двам» са малко - трима са много”.
На тази международна манифестация са поканени и кук- 

Нншкин куклен театър с представлението "Трите 
. Освен куклеинцн от България и Югославия на фести

вала ще участват и куклени театри от Руската федерация,У крайна, 
Румъния, Германия и Гърция

ссд

леницитс от 
прасенца”ства

часовете по сръбски език бяха възложени на пре
подаватели по български. В началото на тази уче
бна година няма специалист по гоя предмет за 12 
часа, а проблемът още повече ще се изостри след 
две седмици, понеже един от преподавателите 

предмет би трябвало да се пенсионира. И в 
средното училище, както и в основното, няма пре
подавател по музикална култура.

Директорите на двете училища
на основното и Гонс Григоров на гимназ-

В.Б.
поОт години, може би и десетилетия, в

- и в основното,босилеградските училища 
и в средното - няма преподаватели но муз- 
иклана култура. Обучението се провежда 
от преподаватели,
достатъчен брой часове за попълване 
норматива. Никой точно ис знае на колко 
деца е ”убит” талантът поради това, че 
не е имало кой да го открие и да ги

към музиката. Преди няколко мс- 
беше обсъден и от отбор- 

Обшинската скупщина и тогава

ИЗЛОЖБА НА 

ТВОРБИ НА ГЕОРГИ 

ЙОСИФОВ

11

- Тошс АЛСК-които нямат
на сандров

ията-подчертават, че за всички предмети, които 
се преподават от учители, които не са специал
исти, ще се обяви конкурс, но се съмняват дали и 
с това ще се реши прблемът, понеже за повечето 
от предметите просто няма специалисти и на дру
ги места в републиката. Александров допълня па, 
че проблемът с учители в долните класове час
тично ще се реши след две-три години, когато 

души от общината завършат Учителския

Тази вечер в помещенията на КИЦ "Цариброд” в 
Димитровград ще бъде открита изложба на картини на извест
ния димитровградски живописец Георги Йосифов, който живее 
И твори в Нови Сад. Любителите на изобразителното изкуство 
в Димитровград и гостите на града, в продължение иа десетина 
/ши, ще имат възможност да се любуват на десетки картини на 
Йосифов, в масло и акварели и рисунки.

Цели 15 години Георги Йосифов е официален илюстратор 
на традиционната манифестация 'Змаеви детски игри в Нови 
Сад и досега е нарисувал множество декори за нуждите на 
манифестацията, както и илюстрации за много книги, преди 
всичко за децата.

насочва 
сеца въпросът 
ниците на

даяк
там, където беше казано, неотдавна 
Училищният отбор на Основното 
училище категорично поиска проб
лемът иай-сериозио да бъде разбран и 
решея”. _______

няколко
<11КДоколкото И слод конкурсите, които ще се 
публикуват тези дни, няма специалисти, обуче
нието по посочените предмети ще се преподава от 
просветни работници с друга специалност, под
чертават в двете училища. в. в
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ПОДГОТВЯ СЕ ПРЕМИЕРНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПИЕСАТА "ПРЕДГОВОР" В РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА 
ЧЕРКВА

БЪЛГАРИ ЩЕ ИГРАЯТ 

ЗАБРАВЕНА КОМЕДИЯ НА 

НУШИЧ
ОЧАКВА СЕ 

ПО-ГОЛЯМА 

ПОМОЩ ОТ 

ГРАЖДАНИТЕ И 

ФИРМИТЕ

Художественият директор и режисьор в На
родния театър от Ужице Миодраг Мага Мила
новци подготвя в България премиера на пиесата 
"Предговор” по текст на Бранислав Нушич, 
ще изпълни Държавният пътуващ театър 
ционалння дворец на културата в София на 8 ок
томври. Два дни по-късно пиесата ще бъде из- 

Варна, в залата на Фестивалния 
център в рамките на културната проява "Варнен
ско лято”.

Югославската премиера на тази забравена 
пиеса на Нушич, която той наричал ”Шсга в три 
действия” ще бъде изпълнена от българската 
театрална трупа на 24 септември в Ужице. На 
тази дата преди 68 години споменатата комедия 
е играна за първи път в Белград (това е и Ден 
на Народния театър в Ужице), като главните 
роли са били изпълнявани от Жалка Сгокич, 
Сава Тодорович, Мата Милошевич и други из-

! В СЪРБИЯ НЯМА УСЛОВИЯ1
” Предлагал съм представлението да 

бъде подготвено от трупата на ужичкия 
Народен театър, но липсваха условия - 
преди всичко материални, както и кадрови. 
С Държавния пътуващ театър от София 
имаме отлично сътрудничество и техният 
режисьор със сътрудниците си ще гостува в 
Ужице, като за това подготвя пред
ставлението ” Комедия на грешките” от 
Уилям Шекспир” - изтъкна Миодраг Ми- 
лановнч.

която 
в На

пълнена и във Забавянето на реконструкцията на димитровградската 
черква ”Рожденство Богородичино” бе предизвикано от не
достиг на средства - заяви председателят на отбора за рекон
струкция Димитър Славов на заседание на същия, проведено 

2 септември. На заседанието беше разгледана и отчетена 
досегашната работа по реконструкцията, а същевременно бе 
избран и Надзирателен отбор за провеждащите се в момента 
работи по фасадата на черквата.

на

критика я е посрещнала ”на нож”, въпреки че 
от публиката тя е била приета твърде радушно.

”3а основа па тази комедия Нушич е използ
вал тематика, която е била истинска ерес за 
тогавашния патриархален Белград. Картината 
на предбрачния опит като условие за щастлив 
брак, пресъздадена дори и от един Нушич, е 
била прекалена за някогашния Белград. Пие
сата е анатемосана като ерстическа и махната 
от репертоара. Текстът е забравен, а по-късно 
дори не е и печатан. С помощта на д-р Дра
голюб Влаткович намерих текста преди 15 го
дини в архива на Народния театър в Белград и 
през цялото това време го носех в главата си 
като театрален проект. Театърът в Ужице има 
отлично сътрудничество с Държавния пъту
ващ театър от София и затова им предложих, а 
те приеха, да режисирам Нушичевия "Предго
вор” на български език - 68 години след пре
миерата му в Белград” - заяви пред "Дневни 
телеграф” Миодраг Мага Миланович, режи
сьор на представлението.

Текстът е преведен на български от Ванче 
Богоев, журналист от Ниш, сценографията е дело 
на проф. Драгомир Петрович, костюмограф е 
Ваня Попович, а автор на музиката - Зоран Вук- 
ович.

"Премиерата в Ужице на 24 септември ще бъ
де последвана от редица изпълнения на комедията 
в Кралево, Ниш, Пирот, а ще бъде включена и в 
програмата на "Театралните дни” в Крушевац и 
"Нушичевите дни” в Смедерево. Белградската 
премиера на пиесата е предвидена за април след
ващата година” - каза Миланович и заключи: 'Та
зи година се отбелязва 60-годишнината от смърт
та на Бранислав Нушич и затова, едновременно с 
премиерата в Ужице, ”Арт”, някогашната ужичка 
КПЗ, ще отпечата и неговия "Предговор”.

Заимствано от 'Дневни телеграф'

Освен доста скромните парични дарения от гражданите, и 
събраните от предприятията средства са малко, понеже много 
фирми и учреждения не са се отзовали и нищо не са дали досега. 
Договорено е отново да се отправи апел към всички фирми, 
особено към спедициите и митницата. Наистина би било лошо, 
ако не се намерят средства след реконструкцията на предната 
част на фасадата (която вече се извършва) работата да не се 
продължи. Всяко отлагане за пролетта значително ще оскъпи 
работите, пък и специалистите от специализирана фирма 
тогава вече няма да са тук. Присъстващите членове на отбора, 
някои от които са и директори на фирми, изказаха умерен 
оптимизъм, че средства все пак би трябвало да се намерят. 
Необходимо е обаче да се отправи иск, придружен от ком
плектната документация за черквата, дори лично да се отнесе 
в съответното министерство, както и при черковните власти и 
от тях да се търсят пари. Още повече, че реконструкцията вече 
е в пълен ход н че черквата е в т. нар. статус на предзащита като 
културно-исторически паметник.

Да напомним, че за първата фаза на реконструкцията на 
фасадата са необходими 98 хиляди динара, а също толкова са 
необходими и за втората фаза. Материалът за покрива вече е 
подсигурен. Черковният отбор отново кани всички жители на 
Димитровград и преселници да се включат и да подпомогнат 
реконструкцията на духовния храм в града. Събирателната 
сметка е: 42802-763-37, с предназначение за реконструкцията на 
черквата.

Бранислав Нушич

вести актьори. След четири изпълнения пие
сата е паднала от репертоара на Народния те
атър в Белград, защото тогавашната театрална
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ОТ 13 ДО 20 СЕПТЕМВРИ В ГРАД ХАРМАНЛИ

-1 ”ПИЯНА 

МЕТАФОРА”Мина и шава лято! Тойло, горещо, чудесно и неповторимо! Някои се Пекоха на морския бряг, 
други в Планинските курорти, а трети се къйеха а собствената си Пот.Но всички казват, че са 
били на Почивка и че са си отПочинили същински: и без къПене са Прочистили дутата си, 
акумулирали са достатъчно слънчева енергия и не ги интересува Поскъпването на елек
трическия ток...

А недалеч ом Босилеград, Преди Любатска река да е Прегърнала сестричката си отвъд 
Гложка Планина, е може би По-хубаво отколкото на морето. Не само защото ”Плажът” е чист, 
защото можеш едновременно да се /ашеш и във водата и в зеленината, а да не гоиворим за 
кристално чистия въздух, но и защото всичко е безПлашно. На снимката е най-дълбокото, 
къдешо, и без трамйлинг може да се скача.

Отиде си това лято, горещо и свидно, но ще дойде следващото. До новото лято...

Поетите Мия Раичевич от Подгорица и Мила Басов от Ниш от 
13 до 20 септември ще участват в поетичния фестивал "Култура на 

” в град Харманли и неговата околия в България. 1Де 
участват поети от Италия, Русия, Унгария и от други страни.

В продължение на една седмица участниците във Фестивала ще 
имат много поетични срещи и четения. Връх на Фестивала е по
етичната среща "Пияната метафора", която е един вид състезание^ 
Тази вечер ще бъдат наградени най-добрите поети - участвали 
манифестацията.

виното

Милка Христова

11 СЕПТЕМВРИ 1998 г. 'в,оЕ
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АНТО АЛЕКСОВ

,1; п тП Ж <^0Д1 йе на ма ч и та ще. / и
Драго ”БРАТСТВО”
Изпращам ви 50 динара, за да се абонирам за в-к "Братство”, 

който много ми харесва. Макар че аз не зная български език, 
все пак разбирам по смисъл много неща. Известни са ми много 
български писатели, а най-много ми харесват произведенията 
”Бай Ганьо” и "Чифликът край границата”.

Вестникът пише за възстановяването на черквите във 
вашите краища и аз в радост чета това. В един от броевете бяхте 
писали за един наш сърбин и то на сръбски език. Четох и за 
Христо Ботев. Толкова хубаво, че по-хубаво не може да бъде!

е четвър
тият смиловчанин - доктор на аг
рономическите науки. Роден е 
на 1 май 1942 година в бедно зе
меделско семейство. Основно 
училище завършва в родното си 
село при изключително 
условия, понеже още на 6-год- 
ишна възраст остава без майка. 
Преди да се запише в димитров
градската гимназия през 1958 
дина, остава и без баща, но все 

успява да завърши успешно 
и това училище.

Любовта

и издържащи на ниски темпера
тури, както и пет нови сорта 
царевица - разказва д-р Анто 
Алексов.

Въпреки че работи напрег
нато, той успява да получи след
дипломна квалификация в отде
ла "Генетика и селекциониране 

селскостопанските култури” 
Селскостопанския факулт

ет в Земун. Научните предизви
кателства му предлагат конкре- 

докторската му 
дисертация на тема "Генетични
те стойности на инбред-линиите 
и тяхното влияние върху родови- 
тостта на царевичния хибрид Ф - 
първо поколение”, която успе
шно защитава през 1996 година. 
Благодарение на нея Алексов 
става доктор на биотехнически- 
те науки, специалност агрономи- 

тт чески науки.
- Целта на нзследоването ми беше да открия 

влиянието на генотипа и околната среда върху 
компонентите на родовитостта и зърнодобива на 
царевицата, както и да преценя общите и отдел
ните комбинационни способности на царевичния 
хибрид Ф - първо поколение. За анализ на ге
нетичните стойности на компонентите на родови
тостта като генетичен материал бяха използвани 
следните сортове царевица: 17 Б, Р 12, Мо 17, ОС 
253 и ОС 313. Одобрените генотипове бяха 
кръстосани и по този начин бяха получени 17 
линии Ф - първо поколение. Родителите и хи
бридите бяха засявани по случайна блоксистема 
на експерименталните площи на Селекционер- 
ската станция в Инджия и на Института за" 
селскостопански и технологични изследвания в 
Зайчар. Проучванията продължиха три години, 
през които бяха анализирани компонентите на 
родовитостта - обяснява д-р Алексов.

В досегашната си работа този изтъкнат наш 
селскостопански специалист участва като съа
втор в създаването на три хибрида царевица, а 
самият той е създал два признати хибрида. "Това 
са първите царевични хибриди, които бяха съз
дадени вън от института "Земун поле”, което наи
стина представлява един изключително голям ус
пех" - с удовлетворение подчертава д-р Анто Але
ксов, който понастоящем работи като помощник- 
директор за селско стопанство, развитие, селек- 
ционерство и семенарство в ПИК "Агроуния” в 
Инджия.

В този град д-р Алексов живее заедно със съп
ругата си Цица, дъщерята Елена и нейното семей
ство. Често семейно посещава родното си село 
Смиловци, за да се срещне и "наорати” с много- 
бройните си роднини и приятели и най-вече да 
погостува на сестра си Злата, която много обича.

Цветанка Андреева
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към селското сто- 
и особено към науката 

отвежда Анто Алексов в Селск
остопанския факултет - 
земеделие в Скопие. Той завър
шва факултета в редовния срок 
за обучение (дипломира се през 
1965 г.), а през 1966 год. изкарва 
военната си служба. Тогава от
ново настъпват тежки дни за младия селскосто
пански специалист: въпреки че търси уприто, той 
не успява никак да намери работа, за да спечели 
най-сетне борбата за насъщния хляб. Тежко 
живее, но не губи надежда и две години 
постъпва на работа в Агроуния" в Инджия - 
онова време наи-големня център за производство 
на семена в Югославия. Отначало работи в отдела 
за дообработка на 
включват в производството на семена и селк- 
цнонирането на царевица. Сред плодните поля на 
Срем се ражда идеята да насочи професионалните 
си способности към семенарството и селекциони- 
рането на зърнените култури. Така науката, 
приложена в производството на храна, става 
истинско предизвикателство за неговите изсле-

:: ьпанство тштотдел

щй№:
Д-р Анто Алексов
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Бих искал да ви запозная е няколко неща: Първо, в моя край 
е родена Любица - съпругата на Георги Димитров. Тя е родена 
в Сараново, което е на само два километра от Наталинци. 
Второ, моят дядо Милан Банич, професор, е бил директор на 
гимназията в Ниш преди Първата световна война, а през 
войната от 1915 до 1918 година - директор на сръбската гим
назия във френския град Ница. Старите нишлии знаят това 
много добре. Много бих се радвал, ако вие бихте могли да 
съберете материали за Нишката гимназия, респективно за моя 
дядо, чието име и аз нося, и ги публикувате във в-к "Братство”. 
Повод за това може да бъде юбилеят от края на тази война 
(1918), когато дядо ми се завърнал отново в гр. Ниш. По-късно 
той се преселил в Белград, където Пера Живкови1! му 
предложил място в Монопола с голяма заплата от 5000 
тогавашни динара. Говори се, че от дядо ми се страхувал целият 
град Ниш, понеже бил много строг човек, а той самият не се 
страхувал от никого, освен от баба си Милева..

Драго "Братство”, готвя се да си направя една разходка до 
Ниш. Тогава бих желал да се отбия и във вашата редакция, за 
да се запознаем лично.

семената, а по-късно го

дователски търсения.
- Като млад специалист отдавах всичките си 

умствени и физически способности за изучава
нето на царевицата, която тогава беше предмет на 
систематични и задълбочени научни изследвания. 
Ангажиментът ми в тази област изискваше от мен 
непрекъснато да бъда на нивата, да провеждам 
многобройни експерименти, да правя анализи, да 
работя и в свободното си време, вкъщи, до късно 
през нощта. В изследователската си дейност по
лучавах ценна помощ от Селскостопанския фа
култет в Земун и особено от института "Земун 
поле”, където работеше д-р Никола Пешев, из
вестен селскостопански специалист, също роден в 
Смиловци. Изключително добро сътрудничество 
установих и със селскостопанските специалисти 
от Селекционерската станция в Инджия, където 
бях ръководител.Процесът на интензивно селек
циониране на пшеницата и царевицата започна от 
1972 година и само за няколко години бяха съз
дадени пет нови високодобивни сорта пшеница, 
отличаващи се с голяма устойчивост на стеблото

инж. Милан Банич, 
експерт на ООН, 34 313 Наталинци

ВИСОК ИНТЕРЕС ЗА 

НАСТАНЯВАНЕ В 

СТАРЧЕСКИЯ ДОМ
В момента в Дома за стари лица и пенсионери в Дими

тровград са настанени 91 стари и изнемощели лица, а иск за 
настаняване в него са подали още 5 души. Един от тези искове е 
изпълнен, докато останалите ще бъдат разгледани допълни
телно. По-голямата част от старите лица, ползващи услугите на 
Дома, са от Пиротски окръг. Освен тях в това ведомство са 
настанени и осем бежанци от Хърватска.

НАРОДНИ МЪДРОСТИ ОТ 

БОСИЛЕГРАДСКО
т Език коски пема, ама каски к1>/)ти. 
гж- Заедничка кобила и йсеша не адаш. 
яг Затова храна върбова дърва.

Има длъг глагореи,
И на бога шребе да се Помогне.

<*■ Изгубени Пари
изгубено време - огромна загуба, 
изгубена душа - сее изгубено, 

а- Кажи му аго, да му е драго.
Какво Посееш такова че жньееш. 

ж Клин се с клин избива - секираша и 
дваша.

ж Кой високо гледа - нисако Пада.
Кой Пиша не скита, 

ж Криво седи, Право думай, 
ж Кусо, а Щръкляе.
ж Лисицата изела месото, а По вука 

Повика.
с- Дини му како седло на магаре. 

Мирното ягнье девет майки

сяг Ако е сила силовиша, не е вековиша. 
г Ако е черен, не е циганин, 
ж Бог Помага, но у кошара не укаруе.
ж Без мъка нема наука, 
ж Брат за брата - сиренье за Пари. 
ж Водата сее може да измие, ама греове и 

образ - никако.
ж Виното у бъчва мируе, но не и у глава, 
ж Видела жаба конь се кове, Па и она дигнала 

нога.
г Викай неволята да ши Помогне.

малка загуба;

ж Гладна кокошка Просо сънува, 
ж Горе високо, 

широко.
ж Гол како Пръст, 
ж Дървото се свива додека е младо, 
ж Дърво на дърво се насланя, а човек на 

човек.
ж Дай му влас да му чуеш глас. 
ж Държи дума како решето вода. 
ж Добра дума железни врата отвара.

иело стадо оигуЪави.

доле длъбоко, настрана

Старите лица а Дома са разпределени в три категории: незав
исими, полузависими и зависими клиенти. Старците, конто спа
дат към групата на зависимите клиенти на Дома всъщност са 
неподвижни стари хора, конто не могат да стават от леглото. За 
тях таксата за престоя в Старческия дом е най-голяма - 1570 
динара. Таксата за полузависимите клиенти е 1350 динара ме
сечно, а за независимите - 1095 динара.

Понастоящем персоналът на Старческия дом се 
25 души.

сиса.
състои от

А.Младоноа

ж Една шу1ава овца -
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РАЗГОВОР С ДРАГАН ТОДОРОВ, ИЗВЕСТЕН ЮГОСЛАВСКИ МАРАТОНЕЦ

Когото итош пробпет, итош и цел
събитие в живота си, когато ми е било трудно, но все пак 
с'ьм успял да превъзмогна зова затруднение, пред което 
съм бил изправен. Значи, тук става дума за само
внушение.

* Самовнушението е всичко?
- Разбира се. Аз преживявам маратона като един вид 

медитация. Значи, сьсредоточавам всичките си физи- 
чки и психически сили, за да осъществя една цел. Тези, 
които разпиляват своята енергия, т.е. които си мислят 
за различни неща, нямат много шансове да постигнат 
резултати в маратона.

* Тичали сте в Москва, Белград, Подгорица, Ниш... 
Докато тичате, имате ли време да разглеждате сградите 
около себе си, да се възхищавате от красивите здания?

- Несъмнено е, че наблюдението съществува, но кон
центрацията е насочена към други неща - предимно към 
пътя, по който тичам. Този път аз не си представям като 
асфалт, а като цел. Разбира се, че забелязвам хубавите 
здания, но не по този начин, по който бих ги забелязвал 
като обикновен турист.

* Когато изпаднете в тежка криза, размисляте ли за 
онези хора, които тук някъде, близо до Вас, седят в 
някое кафене и си пият спокойно питието?

- Нямам време да размислям за тях, но зная, че те 
размислят за мене. И зная, чете биха искали да направят 
това, което аз правя в този момент, но не могат. Когато 
изпадна в тежка криза, тогава си казвам: ”Хайде, поне 
завърши надбягването”, или пък: ”ЕЙ сега ще премине 
кризата”. Ако все пак не мине, тогава се чувствам като 
човек, който носи със себе си някакъв товар. Този товар 
трябва да занеса до целта.

* Казахте, че един ден ще престанете да се състе
завате. Далече ли е тоя ден?

- Докато успявам, ще се състезавам. Когато съзная, 
че съм достигнал максимум ще продължа да тичам зара
ди своето задоволство и здраве. Кога ще достигна този 
максимум - това е въпрос на време.

* Ще помагате ли на млади състезатели, които избе
рат Вашия спортен път?

- Разбира се, че ще им помагам. У нас няма треньори 
за маратон, а и специалистите за дълги писти са малко. 
Но в днешно време изглежда, че младите хора пред
почитат да прекарват свободното си време по друг на
чин. Все пак аз съм оптимист и се надявам, че младите 
ще осъзнаят какво е добро за тях.

* Можем ли да обобщим нещата 
ратонецът се ражда маратонец?”

- Ражда се, но към това трябва да добавим още много 
неща. Атлетът-маратонец трябва да бъде абсолютно 
здрав физически, психически стабилен, да има стройна 
фигура, да няма склонност към надебеляването и т.н. 
Това са физическите и психическите заложби, които 
един млад човек трябва да притежава, за да може да се 
занимава успешно с тази изключително тежка атле- 
тическа дисциплина. Но, всичко това е само 10 про
цента. Останалите 90 процента, както е известно, пред-

ДимиШровградчатшъП) Драган Тодоров с един оП1 
наП-ПознаП)иП)с югославски маратонци. Завършил с 
Посипа академии и ой) няколко години е на служба в 
град КюПрия. ГодшишиЛа си Почивка Прекарва а своя 
роден град, къдешо се Подгониш за нови сПорйши Пре- 
дизвикаШелаТша, Тези дни се срещнахме с него. Ешо 
нашия рзТовор:

* Г-н Тодоров, в колко мпрптона имате намерение да 
участвате до края на тази година?

- Сега се подготвям за маратона, който ще се проведе 
на 13 септември в Цер. Всъщност това не е маратон н 
буквалния смисъл на думата, защото пистата е с дъл
жина от около 27 километра. Въпреки топа, тя е изклю
чително тежка, което потвърдиха н няколко изтъкнати 
югославски маратонци. Освен в това надбягване, имам 
намерение да участвам за трети път в Подгоршпкия 
маратон, който ще се проведе през октомври.

* А в колко маратона сте участвали от началото па 
настоящата година?

- Участвах само в Белградския маратон. Тренирах 
интензивно и се подготвях за тазгодишния Московски 
маратон, но поради финансови проблеми не взех уча
стие в него. Иначе, в Московския маратон участвах през 
изминалите две години.

* Какъв резултат отбелязахте в тазгодишния Бел
градски маратон?

- В Белград изминах маратонката писта за 2 часа 37 
минути н 31 секунди и по този начин подобрих личния 
си рекорд. Предполагах, че този маратон ще пред
ставлява за мен добра увертюра към Московския мара
тон, в който, ако бях участвал, със сигурност щях да 
измина пистата за 2 часа и 33 минути или поне за 2 часа 
и 35 минути. Но, както вече изтъкнах, поради проблеми 
предимно от финансово естество през тази година не се 
озовах в Москва. Тазгодишният Белградски маратон 
същевременно представляваше и първенство на Юго
славия на маратон. С резултата, който постигнах там, аз 
се наредих между петимата най-добри югославски ма
ратонци, което отчитам за един от най-големите успехи 
в кариерата ми.

* Освен надбягването в Цер и Подгоршпкия мара
тон, възнамерявате ли да се състезавате още някъде?

- След октомври за маратонците по принцип настъ
пва период на рехабшштацията. През този период ще 
участвам евентуално в някой зимен крос, както и в 
няколко улични надбягвания, които по традиция се ор
ганизират в Кюприя и още някои градове.

* Трудно ли Ви е да съчетаете спортните и про
фесионалните си задължения?

- Аз обичам да се занимавам с много неща, но нямам 
достатъчно време за всичко. Ето например бих желаел 
да се занимавам с живопис, да посещавам фитнес цен
трове и т.н. Животът наистина не е лек и аз понякога 
трудно съгласувам професионалните и спортните си 
задължения. Но когато човек е изправен пред опре
делен проблем, той същевременно има и цел. Пробле
мите затова и съществуват, за да се решават. Един ден
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Драган Тодоров

аз ще прекратя кариерата си на състезател по маратон, 
но никога няма да престана да тичам поне 30 минути 
дневно. Според мен човек винаги трябва да отдели 
време за себе си. Ако постоянно твърди, че няма време, 
тогава трябва да сс пита: ”Какво става с мен?” Моят 
девиз е: ”Ако нямате време за себе си, тогава нямате 
време и за своите близки.”

* Ще Ви поставя може би един необичаен въпрос. 
Какво си мислите, когато тичате? Все пак маратонът 
трае повече от 2 часа и половина.

- Именно този въпрос аз поставях своевременно на 
хора, които имаха сили да изтичат пет и десет кило
метра. С течение на времето аз изминах първо пет, а 
след това и десет километра. Тогава започнах сам да си 
поставям въпроса: "Какво всъщност размислям докато 
тичам?” Вижте, времето не тече еднакво за ония, които 
тичат и за ония, които само наблюдават състезателите. 
Ако един състезател изпадне в криза, тогава се създава 
впечатлението, че времето минава по-бавно. И обрат
ното...

* Добре, но все пак за какво си мислите? Или може 
би си тананикате някоя песен?

- Не, не, това не е добре. Размислям за колко време 
съм изминал първите пет километра. Размислям за това 
дали трябва да засиля темпото, кого от състезателите 
да настигна. Когато изпадна в криза, размислям за някое

заключим: ” Ма

ста вляват тежък и упорит труд.
Разговора води: Б. Димитров

маджунат, речелят) е актуален пример на интересно 
традиционно десертно ястие, което изчезна. Защо? В 
домашни условия е "сърткаво” за получаване, а индус
триалното му производство не е позволено.

Речелът може да се причисли към групата на концен
трирани храни. Обаче съществува принципна разлика 
между домашното и промишлено получаване на кон
центрати. Нашите домакини получават концентрат чр
ез врение на суровината в ОТВОРЕНИ съдове. Тук 
температурата трябва да се покачи над 100°С, за да 
почне изпаряване на водата. Но на температура над 100 
градуса става и карамелизация на захарта, а при по- 
дълга топлинна обработка карамелът загорява (кар
бонизира) и потъмнява. Такъв е именно и речелат, кой
то в нашите краища домакините най-често правеха от 
гроздов сок (сладко вино) в отворени казани и при про
дължително варене. Кой днес да си хаби времето с та
кава занимавка?

Индустриалните концентрати се получават по друг

тиква) и орехови ядки. Речелят е действително ориги
нален деликатес.

В Югославия промишлено се произвеждат две групи 
концентрати - ягоди, малини, вишни с най-малко 32% 
сухо вещество, и ябълка, грозде, боровинки с най-малко 
45% сухо вещество, което означава, че може и трябва и 
повече от тази стойност.

Росице, как да изпълниш желанието на децата? Опи
тай самичка да получиш речел. Понеже тази година 
гроздоберът ще бъде слаб, имай предвид, че речел може 
да се получи и от захарно цвекло (”кишир”), круши 
(караманки, "воденци” и други сочни сортове). В някои 
страни получават овощен мед, т.е. речел от захарна 
тръстика, фурми, любеници и пр. Сокът от круши-воде- 
нци (присади) предварително се прецежда, за да се от
странят твърдите склеренхими клетки от месната тъ
кан. А временно, за да не жадуват децата, залъгвай ги с 
"Еурокрем” или течен шоколад.

/7.С. Докшор Асене, не ми е ясно защо на Росица не 
Прейоръчаш кониеншраш ош сливи джанки, койшо 
Произвежда ”Делшиес"ош Владичинхан. Тойемного 
гъсш, към 65% сухо вещество, и има шъмен ивяш* 
Малко е кисел, но с добавка на Пчелен мед или захар, 
Парчета тикви и орехови ядки вярвам, че уейешно 
може да замества гроздовия речел. Нека Росица да се 
обади на нашата фирма.

Нешо Генов, технолог от Църнощица, Босилеградсхо 
Протоколист: С К.

(В следващия брой: Фета и други "модерни’ сиренето)

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН ВИ 
ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (31)

РЕЧЕЛ - КАКВО 

БЕШЕ ТОВА?
Мил подарък. На Преображение ошидомо у Суково 

на сабор. Срешомо се с кумовете, исиеливамо се, а ку- 
миидша рече: ”Росице,, сенат ли се ка беомо деца 
най-обичаомо даручамо?” "Да кусаморецелъГ "Е, до
пели съм ши йедан бурканрецельда ше Подсетим". Тека

какво

ми домиле, ша ми навреше сълзе на очи.
Върнумо се дома и дадомо на децата да въридю ре- 

целяш. Млого им се у блажи и милото Поне да скомълче: 
"Мамо, йушре да ми куйиш шии!" Како и куде да ги 
куйим къга се не износи ни на Пазар, ни у дукянеше 
йродаваю. Госйодин Асене, защо нигде неми рецель да се 
куйи?

начин - в затворени вакуумизпарителни апарати и съо
ръжения, които се нагряват с водни пари, а не с ”огън”. 
В условията на вакуум изпаряването започва на по-ни
ски температури от 100 градуса и не дохожда до заго- 
ряване. Следователно, класичен тъмен речел хранител
ната индустрия не може да произведе. Освен това, про
изводството на рачел не е позволено, защото се смята, 
че карбонилните вещества, консумирани в по-големи 
количества, могат да подтикнат ракови явления.

На речеля, който има сладко-горчив вкус, на края се 
прибавят парчета варена тиква ”печенка” (мускатна

Росица Горчина от Гуленовци

Нищо не струва ако потърсим изход. За разлика от 
другите същества, които вечно се хранят по един и същи 
начин, историческото развитие на човечеството е съ- 
пътствувано от постоянни изменения на храната - суро
вините, преработката им, видовете ястия, начина на 
взимане на храната и пр. Речелът (рецелят, петмезът,
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СПОРТ ® СПОРТ • БАСКЕТБОЛ: ЛЯТНА ЛИГА НИШ

ПОБЕДА В ДОЛЕВАЦ• ФУТБОЛ: НИШКА ЗОНА - III КРЪГ • МАЛЪК ФУТБОЛ
”Долевац” - ”Димитровград-Папопияшпсд” 60 : 71 (26 : 35)
Долеваи, 2 сейшември 1998 година. Зрители - около 20. Времето - 
сълчево и благойриятно за игра. Съдии: Груич и Ценич от Нит.

В предпоследния кръг от първенството БК ”Димитровград-Пан- 
оиияшпед” извоюва още една заслужена победа и по този начин 
увеличи до голяма степен своите шансове да спечели първото място 
в таблицата. Мачът в Долевац не беше много интересен за зри
телите, защото още от самото начало стана ясно, че това е среща 
между два неравностойни противника. Димитровградчани имаха 
възможност да спечелят по-голям точков аванс, но сякаш нямаха 
мотив да играят по-сериозно и ангажирано.

Най-ефикасен играч в състава на димитровградчаните и този 
път беше Никола Иванов. Той демонстрира прекрасна игра и от- 
беляза 27 точки. Освен него точки за димитровградския тим до
несоха още: Геров (8), Сотиров (6),Т. Алексов (15), Андреевич (12) 
и Гюрджевски (3). Най-ефикасен баскетболист 
макините бе Стояиович, който отбеляза общо 20 точки.

Последната си среща в рамките на тазгодишната лятна лига Ниш 
димитровградчаните ще играят на 12 септември т.г. пред своите 
феиове. Този мач най-вероятно ще представлява само формалност, 
тъй като съперник на димитровградските баскетболисти ще бъде 
отборът на ”Партизан” от Алексинашки рудници, който досега е 
отбелязал само една-единствена победа.

ОТ ПОБЕДА ДО 
ПОРАЖЕНИЕ

Турнирът получи 
най-висока оценка

Йединство” (Б. паланка) - "Балкански” 3 :1 (0 :1)

аинстнп"“*51еШемвРи 19988 Игрище на "Йе- 
дннешво . Зрители - около 500. Теренът - шре-
воб1ннп“г Мш?н_П°Я™ ош Пирош. Времето 
- облачно. Голмайстори: Сшоянович в 79, Живич 
в 83 и Мгшлкович в 84 минута за ”Йединство”, а 
_ Коси“>в в 15-та минута за "Балкански”. Жъл
ти картони.- Пешрович, Личич, Дурмшиевич от 

Иединсишо , а Стоянов и Крумов ош "Балкан-

Миналата седмица се проведе последното за- 
седние на организационния комитет на 35-ия ту- 
Р™Р Д° Футбол на малки врати "Димитровград 
Уо . Председателят на ОС в Димитровград г-н 
Никола Стоянов, който председателства заседа
нието, в заключителната си оценка за турнира 
изтъкна, че той е бил организиран на високо рав
нище и че напълно е оправдал мотивите 
ществуването си. Стоянов благодари 
участници в турнира, на спонсорите, които са до
принесли тази манифестация да се организира 
възможно най-успешния начин, както и па вси
чките членове на организационния комитет.

На заседанието е приет и финансовият отчет на 
турнира. Същевременно е дадена положителна 
оценка на пионерския турнир, който се е про
веждал паралелно с главния. Съдийството по вре
ме на турнира също така е оценено положително.

д. с.

за съ- 
иа всички

по
Футболистите на Балкански” изпуснаха добър 

шанс да спечелят три точки на игрището в Бела 
паланка. През първото полувреме г 
пълно надиграха домакините. Освен 
наха

в редиците на до-

на мача те на-
че постиг-

един гол благодарение на Костов, през тази 
част на играта те имаха още 2-3 шанса за гол, но
не успяха да ги реализират и да стигнат до побе
дата. През втората част на играта домакините сме
ниха три играча, което се оказа добро тактическо 
решение. За само пет минути (от 79-та до 84-та) те 
отбелязаха чак три попадения 
ражение, регистрираха победа.

Т. Алексов

СЛУЖЕБНА ОБЯВА
НЕУСПЕШЕН СТАРТ НА 

БЪЛГАРИТЕ В ЕВРОКВАЛИ- 
ФИКАЦИИТЕ

и така, вместо по- Предоставя се на публично обсъждане : 
градоустройствен проект за спортно-рек- : 
еационния център "Парк" в Димитров- : 
рад.

Д. С.

Въз основа на решението на Общин- 
ката скупщина в Димитровград, което 
еше прието на заседанието й от 31 март 
998 година, явното предприятие "Завод : 
а урбанизъм" от Ниш изготви градоус- : 
ройствен проект за спортно-рекреацион- : 
ия център "Парк" в Димитровград.

Споменатият градоустройствен проект : 
ще бъде изложен във витрината на Град- : 
ката галерия, намираща се на ул. "Бал- : 
анска " N96 в Димитровград, от 14 сеп- ; 
ември до 13 октомври 1998 година. В ; 
нтервала от 11 до 15 часа в галерията ще ; 
рисъства специалист, който ще дава до- ' 
ълнителни обяснения във връзка с гра- 
оустройствения проект.

Експертните разисквания пред Коми- ■ 
ията за публично обсъждане и експертни 
разисквания по проекта ще се проведат . 
ча 13 октомври 1998 година в залата на I 
)бщинската скупщина в Димитровград от : 
0 часа. Заинтересованите граждани : 
огава ще могат да задават въпроси и да : 
олучават конкретни отговори на тях от _ 

Комисията, която е назначена от Общин- : 
ката скупщина в Димитровград.

Общинско управление на Димитровградска община

” Косаница” (Куршумлия) - 
” Желюша” 5 :1 (2 :1)

Българският национален отбор по футбол претърпя тежко 
поражение на свой терен от отбора на Полша в първата квали
фикационна среща за европейското първенство по футбол. 
Мачът се игра на 6 септември т.г. на стадиона на "Нефтохимик” 
в Бургас. Пред около 15-ина хиляди зрители българските фут
болисти демонстрираха слаба игра. Докато Стоичков, Бачев и 
останалите български национали безкрайно разиграваха топ
ката в средата на терена, поляците безмилостно пълнеха мре
жата на Здравков. Първото си попадение те отбелязаха в 18-та 
минута чрез Силвестър Черешевски. Вторият гол също бе дело 
на Черешевски. Този гол той отбеляза в 45-та минута след груба 
грешка на българския вратар. В началото на второто полу
време ( в 48-та минута) поляците вкараха още един гол, този 
път чрез нападателя Иван. Старши-треньорът на България 
Христо Бонев и обезсърчените футболисти могат да бъдат ща 
сливи, че резултатът остана само 3 : 0 за Полша.

В състава на България дебютира сърбинът Златомир За- 
горчич, който неотдавна получи българско гражданство. През 
първото полувреме на мача той игра сравнително добре, но в 
началото на второто полувреме се контузи и бе сменен.

България игра в следния състав: Здравков, Кишишев, Заго- 
рчич (И. Петков), М. Петков (И. Груев), Йорданов, Гинчев, 
Донев, Стоичков, Боримиров (Трендафилов), Бачев и Сираков.

Б. Димитров

Куршумлия, 6 сейшември 1998 г. Игрището на 
'Косаншш”, зришели - около 300. Съдия: Небой- 
ша Лазаревич ош Ново село - 7. Времето - дъ
ждовно. Голмайсшори: Милошевич в 22, Чавич в 
26, 75 и 88 минута и Видосавлевич в 83 минута за 
"Косаншш”, а Стефанов в 43-та минута за "Же
люша”. Жълти картони: Печаранаи ош "Коса- 
нииа”, а Таков, Петров и Тодорович ош "Же
люша”.

Футболистите на желюшкия тим оказаха силна 
съпротива, но през последните 15-ина минути кон-
центрацията им спадна драстично и те позволиха 
на съперника да постигне значително предимство 
в головата разлика.

Д-С.
!

• ПРИЯТЕЛСКА ФУТБОЛНА СРЕЩА

” Раднички” (Пирот) - 
” Балкански” 6 :1 • БОСИЛЕГРАДСКИЯТ ФУТБОЛЕН ОТБ

ОР "МЛАДОСТ" ПРЕД НОВОТО ФУТБОЛ
НО ПЪРВЕНСТВО

• КВАЛИФИКАЦИОНЕН АТЛЕТИЧЕСКИ ТУРНИР 
ЗА ПИОНЕРИПирот, 2 сейшември 1998 г. Стадион - "Драган 

Николич”, зришели - около50. Съдия - Братислав 
Мишрович ош Пирот. Голмайстори: Мишич (две 
йойадения), Тошич (3), Миялкович (1) за ”Радни
чки”, а П. Костов за ”Балкански”.

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИС амбиции за едно от
На състоялия се неотдавна квалификационен турнир за купата

участваха и атлетки от 
елена Николова зае вто-

на Сърбия в Ниш (на стадион ”Чаир”) 
димитровградския клуб "Железничар’. И 
ро място на дълъг скок и трето място в дисциплината гладко бягане 
на 200 метра. Дняна Стефанова се класира па второ място във скока 
на височина. Ивана Владимирова, Саня Тишма, Мслита Цветкова 
и Сандра Маноилова постигнаха добри резултати в дисциплините, 
в конто се състезаваха.

По-възрастните димитровградски атлетки се класираха ”без бо
рба” за по-нататъшните етапи на състезанието.

първите три местаВ контролна среща между "Раднички и Бал
кански” домакините се представиха като физи- 

много по-подготвен отбор. Те напълно за-
Футболният отбор "Младост” от Босилеград и 

година ще се състезава в Мсждуобщипската
започ-

чески
служено постигнаха убедителна победа. ^

тази
футболна дивизия Враня. Състезанията ще 
нат през втората половина на този месец. Какви са 
амбициите на босилеградския футболен отбор и 
как вървят подготовките му за новото първен
ство? - попитахме треньора на отбора Георги Гео-

• СРЪБСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ

УСПЕХ НА СУРДУЛИШКИТЕ ОТБОРИ
Б. Д.

В четвъртия кръг на футболното първен- 
Сръбската футболна дивизия двата 

футболни отбора от Сурдулица се предста
виха успешно. "Челик” победи на свой терен 
"Радан” от Л ебане с 2:0 и това е ^неговата 
първа победа в Дивизията. "Радник” игра на
равно със "Свърлиг” в Свърлиг - 4:4.

И единият, и другият отбор засега се намират и 
таблицата. ’ Челик с 5 точки от 

13 място, а "Радник с4

ргисн.
- Имайки предвид силите па останалите десет

ина отбора, нормално е пак да се борим за едно 01 
първите три места в таблицата. Главни конку
ренти ще ни бъдат "Железничар” от Вранска ба
ня, който миналата година се състезаваше а Юж- 
номоравската футболна дивизии, и "Раднички от 
Враня. Амбициите си основаваме на факта, че 
разполагаме с добре подготвени футболисти и чс 
тази година започнахме тренировките по-раио. 
Наистина тазгодишният състав па отбора ни ще 
бъде малко по-слаб ог миналогодишния, защото 
няколко футболисти, които завършиха тук сред
ното си образование, ще заминат да следват и само 
от време на време ще играят за Младост . Но и с 
тези които са останали, както и с помощта па 
няколко по-млади играчи, които ще бъдат вклю
чени в първия състав, ако всички съзнателно и 
отговорно изпълняваме спортните си задълже
ния ще постигнем целта си. Надяваме сс, че об
щинските институции ще осигурят необходимите 
ни за състезанието средства. Отежияващо обсто
ятелство е и това, чс Гимназията през тази учебна 
година ще работи след обед, поради което някои 
футболисти няма да могат редовно да тренират. 
Но все пак имаме реални възможности да повто- 

миналогодишното класиране - заяви сор-

На 18 септември 1998 година се навършва 
ПОЛОВИН ГОДИНА от смъртта на нашата скъ
па и незабравима съпруга, майка, сестра, све
кърва, тъща и баба

ство в

НАДЕЖДА ЙОТОВА 
учителка от с. Смиловци

Времето минава, но то никога няма да заличи 
ЗЧН спомена за теб, за твоята човечност, искреност 

' | и обич. За онова, което направи приживе вечно 
< ще живееш в сърцата ни.

На 12 септември на гробищата в Пожаревац 
А що дадем половингодишен тъжен помен. 

Опечалени: съпруг Петър, син Славиша със семейството си, дъ- 
“ ия със семейството си, братя, сестри и останали много-

долната част на 
четири мача се намира 
точки заема 14 позиция.

Ч ~ •на ч
• ЮЖНОМОРАВСКА ФУТБОЛНА 
ДИВИЗИЯ

” алакинце” без победа
Третият футболен отбор от Сурдулишка община 

. "Ал^киние* «гг Алакинце. който от началото на 
настоящото футболно първенство 
Южиоморавската футболна дивизия, 
лобада: три срещи ‘^яинчани като домакини загу- 
биха*от>”Вщ1арци" от Лесковац с 1^Е=е„ият 
гол за отбора от Алакинце отбеляза централният

тТслеЛдвРаИщияЧкръг отборът „а "Алакинце" ще 
"Леминд" в Лесковац.

щеря Лид 
бройни роднини

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 14 септемри тази година се навършват 40 

дни от смъртта на нашия мил и непрежалим 
съпруг, баща и брат

ИВАН ДОНЧЕВ от Гоиндол
На този ден на гробищата в село Гоиндол ще 

дадем помен, за да си спомним за добрината и 
хуманността на покойника.

Опечалени: съпруга Зорка, син Драган, сес
тра Мария и братя Ангел и Методи със се
мействата си

се състезава в 
все още е без

рим
гисв. М. я.

гостува на М. Я.
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сатиРа * забава

БИВА ГЬИ ЗА СВЕ
Онядън минуйем из Йовшину мялу и сс чудим. Синят на 

Йесту патил търнокоп и растура амбарат на баи;у си!? Нищо 
нс би било чудно, ако амбарат беше дотраял. Ама нейе. Само 
преди десетина годин бай Йеста га напраи од твърд ма- 
териял. Амбар за приказ и чудо. Мнодзина мислеоше и не 
йе това амбар, а нова ижа. Затова йе и чудно що га растура.

"Може синдракат истина да праи нову ижу, па амбарат 
му смита" - помисли си я, ама реко че га питуйем.

- Гледам те, растураш амбарат, нову ли
- Ма йок, пак че праим амбар!
- Защо, не арексуйе ли ти се бащиният?
- Ма йок, арексуйе ми се!
- Нищо не пасуйе! - чудим се я.
- А пасуйе, пасуйе! Само се учим от другьити!
- Е-е?
- Па кико да ти обясним?! Сечаш ли се йедно време 

растурайоше църкве и манастири?
- Не повторило се! - вати та се прекърсти.
- Е, ама сьга пак тия що растурайоше, обновуто църквете-
- Може да су се покаяли_
- Ма йок! Обърнули су се. Съга йе на цену кой се кърсти. 

И тия що бегаоше от кърс ко гьавол от тъмнян, съга пълне 
църквуту и све гледаю да су напред. Само що на попатога 
руку не целиваю. И знайеш ли кво йе чудното у това? Сви 
им кажу: "Бива си гьи за све!"

- Кво чеш, друго време било-
- Нейе! - одреза синат на Йесту.
- Кико нейе?
- Тека убаво! Сечаш ли се преди десетина годин имаше 

болница.
- Сечам се, кико да не се сечам.
- А сечаш ли се кига гьу затворите кико оратеоше: демек 

болницата не може да буде болница, била нерентабилна, дека 
за по-добре че буде да гьу нема_

- И-и?
- Па еве същата болница, само малко подокарана, по- 

преправена и нагьиздена, пак йе отворена-
- Значи, съга йе рентабилна?
- И рентабилна, и потребна и не знам кво йош_
- Ама съга има по-малко народ у Царибродско?
- Може и да йе тека, ама сви кажу; "Бива си гьи за све_"
- Значи и да растураю и да прайе?
- Е, сети се, затова и я растурам амбарат. Комшийете дооде 

и се чуде защо растурам нов амбар. Елем после кига га 
напраим и кига га поиздокарам, сви че речу: "Бива си га за 
све_" Може да изтърка\ъам и йедно буре с рекьию, та да се 
помни по-дълго!

- Ама ти за славу ли га растураш?
- За славу га растурам и за славу че га напраим Дотегнуло 

ми йе да слушам кико за 6а1цу ми орате дека бил домакьин 
и за све га бивало-

Одману с руку и си пойдо. Помисли си дека сващо има 
на тия свет и зави къмто "Гумаруту". Гледам у дворат 
работници се шляю, кажу нема работа, нема паре, па изйе- 
днуш нещо ми сину у главу.

"Защо се, бре, не найде йедън, кико синатога на Йесту да 
вати да гьу затвори. Па ка мине малко време, а он да гьу 

пооправи и после пай да гьу отвори. Може да събере 
госйе колко оче и сви че му кажу: "Браво, бива си га за све!"

Текъв после требе да се найде и за конвекциюту "Сво- 
боду"и за свата оная предприятия що не им иде съга Може 
и да се опрайе тека, а?"

Текъв смо си нийе народ: ЗА СВЕ СИ НИ БИВА!

ижу че праиш?

В ЗДРАВО ТЯЛО 
ЗДРАВ ХУМОР СРАМ

Приятелю,
Поезията не се говори. 
Тя се чувства.
Има.

- Дъще, ти вече си голяма. Дойде 
време да поговоря с теб за любовта.

- Добре, мамо. Какво искаш да знаеш?

4
Ти никога не си я Притежавал 
и не можеш да знаеш 
каква е 
и чия е.

Едва влязъл у дома си, съпругът 
бърза да съобщи на жена си:

- Днес в трамвая беше такава 
блъсканица, че една бременна роди.

- Не можеш да ме учудиш! Вчера 
такава натисканица беше, че забременях. Ако ти имаш само една майка 

и само нейния език Ползваше, 
защо те кърмиха Сири, 
ши и тях, и себе си осакати, 
та сега като глухо куче 
лаеш По улиците 
на чуждата Поезия?
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- Сигурно през нощта ще има буря - 

казва съпругът.
- Ако се прибереш у дома навреме, 

няма да има 
жената.

уверено му отговаря

е Да не би да мислиш, 
че шя По малко е и твоя?
Това, че сте родени в един и същи град - 
това е още една Причина 
Тя да се срамува, 
че те Познава!

- Ние със съпруга ми винаги прекар
ваме отпуската си заедно. А вие?

- Преди пет години отидохме с мъжа 
ми на почивка поотделно.

- И какво? Хареса ли се на мъжа ви?
- Не зная. Още не се е върнал. Милка Станойевич
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