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ПРЕЗИДЕНТЪТ МИЛОШЕВИЧ ПРИЕ ДЕЛЕГАЦИЯ НА 
СТАРИТЕ ВОИНИ ПО ПОВОД ОТБЕЛЯЗВАНЕ 80-ГОДИ- 
ШНИНАТА ОТ ПРОБИВА НА СОЛУНСКИЯ ФРОНТ

СРЕЩА НА МИНИСТРИТЕ ЙОВАНОВИЧ И АНДЖЕЛКОВИЧ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 
ДИПЛОМАТИЧЕСКОТО ТЯЛО, АКРЕДИТИРАНИ В СРЮ

СЕПАРАТИЗМЪТ И ТЕРОРИЗМЪТ 

НЯМАТ ПОДКРЕПА 

ОТ ГРАЖДАНИТЕ

ПРИМЕР НА 

ГЕРОИЗЪМ И 

БЕЗМЕРЕН ПРИНОС 

КЪМ ПОБЕДАТА НА 

СЪЮЗНИЦИТЕ В I 

СВЕТОВНА ВОЙНА
• Готовността на Сърбия и СРЮ да решат космстския проблем по политически начин и в рамките на 
европейските и международни стандарти подразбира липсата на какъвто и да било натиск или закани 
с употребата на сила • Мероприятията от рода на забраната на полетите на югославските аеро-ком- 
пании по никакъв начин не могат да допринесат за решаването на косметския проблем • Мнозин
ството граждани от албанската националност, които живеят в покрайнината ”не мислят за каквато и 
да било друга опция, освен да живеят мирно и да работят в тази страна”

• Югославският президент подчерта, че с гордост отбелязваме 
великия исторически юбилей, преди всичко, заради жертвите, да
дени от нашия народ в борбата за освобождение на родината, конто 
си остават завинаги вградени в неговата дълга и непрекъсната 
свободолюбива традиция.

каза Йованович иЮгославският външен мин- седмици и месеци стана ясно, че лени лица, 
истър Живадин Йованович и ми- все повече наши граждани от ал- добави, че в момента няма нито 
нистърът в Правителството на банското национално малцинст- едно лице или група, които да 
Сърбия Зоран Анджелкович се во явно изказват лоялност към нямат покрив над главата си. До 
срещнаха с представители на ди- Сърбия и Югославия, подчерта- такива положителни промени се 
пломатическототяло, акредити- вайки, че освен Сърбия и Юго- стигна преди всичко благодаре- 
рани в СРЮ. славия нямат нито пък искат да ние на усилията на Правител-

- Инициативата за решаване- търсят която и да било друга дъ- ството за стабилизация на сигур- 
то на косметската криза, която ржава или някакви други рамки постните условия за масово за- 
неотдавна бе задвижена от през- за своето развитие , каза Йова- връщане на разселените, 
идента Милошевич, е още едно нович. Цялата наша страна и вси-
доказателство за готовността на ”Има и други елементи, кои- чки наши граждани проявят со
натата страна всички проблеми то показват положителните про- лидарност с населението в Кос- 
да решава чрез диалог и поде- мени в настроението на сръб- мет и желаят да му помогнат въ- 
мократичен начин -каза минис- ските граждани в Космет, как- зможно по-скоро да преодолее 
гър Йованович и добави, че го- вито са масовото завръщане на временните трудности, чрез до- 

Сърбня и Югосла- разселените лица в домовете си ставката на различни продовол- 
решат косметския проб- и предаването на оръжието, кое- отвия за нормален живот или за 

то насила им било дадено от те- активизиране на най-важните 
рористите”, каза външният мин- стопански и обществени дейно

сти", каза министър Йованович.
Пред чуждестранните дипло

мати югославският министър на

товността на 
вия да
лем по политически начин и в
рамките на европейските и меж
дународните стандарти подраз- истър. 
бира липсата на какъвто и да би
ло натиск или закани с употреба чат и в духа и становищата на 
на сила Този подход подразбира албанците, конто живеят в дру- външните работи изрази и про

тест заради това, че както каза. 
световните медии пренебрегват 
масовите гробове и лобните ме-

Положнтелни промени лн-

с военните ветераниПрезидентът Милошевич разговаря гите части на страната - извънлипсата и на всички други нега-
тини и мерки спрямо Югославия Косово и Мстохпя - което крнс- 
от страна па международната норечнво показва, че сепаратн- 
обппюст каза министър Йонна- змз.т п тероризма,т нямат подк- ста. на конто са пострадали цн-

вилни лица.
Министърът в Правнтелст-

Милошевич Благо- 
на Съюза наПрезидентят на СРЮ Слобо- ирезиден I а 

Милошевич прие на 15 ссн- дарствсиа грамота
сдруженията на военните вс»ср- 

за последователно тачене и 
свободолюбивите

дан
тември, по повод отбелязване го 
на 80-годишнината от пробива 
на Солунския фронт и освобо
ждението на страната 1918 год
ина делегация на старите воини, 
в която бяха "солунецъг” Прс- 
драг Секулич, носител на Алба
нска и Партизанска сиомсница 
1941 -ва и председател на Съюза 
на сдружението 
освободител н ите 
рбия 1912-1918, Лука Войводич, 
участник в Мойковашката бит
ка и Василие Жугич, участник в 
Тоилишкото въстание през 1 917 
година, както и техните потомци 
и генералният секретар на това 
Сдружение Любомир Марков-

нович и добави, че забраната на рсиа ог страна на гражданите, 
полети те на ЯТ-овите самолети Общо взето, па две трети от те
пал територията на страните риториита па Космет никога не во го на Сърбия Зоран Анджслк- 
членки пп ЕС не могат по ни- с имало тероризъм шш други по- овнч каза. че за диалогът в Кос- 
кзкт II ничии дп дадат принос III добий проблеми. Изправени сме мет трябва да бъдат създадени 

проблема н Кос- пред такова явление, значи нред необходимите условия, което 
терористкп провокации, прнб- значи, чс трябва да бъде прек- 
лизитслносамо в една трета част ратена дейността на терористи- 
от територията на Покрайнина- чните банди, 
та - уточни той. Ние наистина но - От началото на годината те-
впждаме, пито пък очакваме, че рорнстнчните банди в Космет са 
може да се стигне до някаква ко- убили повече от 110 граждани и 
мфузии по отношение па ясната отвлекли 229 цившш - каза Ан- 
разлпка, която нашето правите- джелковпч и добави, че - нашата 
лство прави между мнозинство- държава не възнамерява нито 
то собствени граждани от албап- пък иска собствените си I ражда

ни, пострадали от терористите, 
кои- да дели по националност и при

помни, че освен сърби и черно

вки
развитие на 
традиции на нашия народ, за ук
репване на патриотизма и за 
приноса му за отбраната на па
шата родина в съвременните ус-

ре шава пето на 
мет.

"През последните няколколовия.

НА РЕ-ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО 
ПУБЛИКА СЪРБИЯ

на воините от 
войни на Съ-

ЩЕ БЪДЕ СВИКАНА 
НАРОДНАТА СКУПЩИНА ска националност п малкия, ог

раничен брой лица и групи, 
то се определиха за тероризъм - 
каза министър Йованович и под- горци, сред тях има хора от ал- 
черти, чс тази разлика предел а- банската н от другите нацнонпл- 
пяпа оспоната пп станошпцето па

републиканския парламент ще бз.де об-
и ...........................................та обстановка и

премиерът Мирко Маряпопич 
и южната сръбска

На заседанието на 
съдена сигурността 
Косово и Мстохпя, след като 
изнесе доклад за правителствените мерки

ич. вои-Приветствайки старите 
ни президентът Милошевич по

пе великия исторически
пости.

сръбското и на югославското Министър Анджелкович ос- 
правителство”. всдоми дипломатите, че са отк-

Когато става дума за хумани- рити хуманитарни центрове в 
обстановка в Космет, Ораховац, Сърбица, 1 логовац, 

Киево и в други места в Космет -
обидна СолунскияИфРонтГ от
белязва МС с гордост като приме р 

борба на сръос- 
свободата и без- 
към победата 

през Първата све- 
всичко

покрайнина 
.....

скупщина на Република Сърб • 1 ()Г)С.1>дцма СИгурпосгга и
канския парламент зря зв Я ' |(К(1 „ кОСОПо и Мстохпя,сл-
икг.номичсско-со,Щм,п1, б ‘1|о|1ич т11ссс д()КЛ,|д за .петите

З'аршгга
Йонанович каза, чс нравнтслст- 
пата на Сърбия и па Югославия навсякъде там, кьдезх) има ну 

полагали усилия веч- ждаоттях. 
чкн хуманитарни проблем., в -Д тези центрове от всички 
Покрайнината дп се рсншвит при краища и страната са докара 
упажапанс па принципа за равно- досега повече г 
п, и,с недпекрпмишщт,. Тези храни.-слип продукти и строите- 
Д,ш в «омове гс с„ в Космет се лии материали - каза министър 
завърнаха около 100 000 разсе- Анджелкович.

на героичната 
ката войска за на пипаш самерния принос 
съюзниците

война, а предитовна
заради жертвите, 
народ даде в борбата за 
ждеиието на родината, 
завинаги са вградени в дългата 
му сводолюбива традиция. 

Старите воини връчиха

които нашият 
освобо-

които

на
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ОТ РАЗГОВОРИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ АКАДЕМИК ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ В СТОПАН
СКАТА КАМАРА НА ЮГОСЛАВИЯ

ПРЕЗИДЕНТЪТ МИЛОШЕВИЧ ПРИЕ АКАДЕМИК ЗАХА
РИЕВ

КЪМ СТОКООБМЕН ОТ 

ПОЛОВИН МИЛИАРД ДОЛАРА
ПРИНОС ЗА 

УКРЕПВАНЕ НА 

ДОВЕРИЕТО И 

ПРИЯТЕЛСТВОТО

• Председателят ни фондация "Славяни” изтъкна, чс влиянието на политическите фактори върху вън
шнотърговските връзки в никакъв случай не трябва да бъде но-голямо от влиянието на икономическата 

• Българите проявяват интерес към югославските селскостопански машини
Председателят на Стопанската камара 

Югославия д-р Михайло Милоевич, придружен от 
сътрудниците си и група директори на югославски 
фирми, прие вън вторник българския академик 
Захапи Захариев, председател на фондация "Сла
вяни \ В разговора бяха обсъдени възможностите 
за разширяване на стопанското сътрудничество 
между СР Югославия и България.

Представяйки академик Захариев като човек 
с добри пръчки както на Изток, така и на Запад, 
д-р Милоевич изтъкна, чс гостът от България 
като добър познавач па нашето стопанство е най- 
заслужилият за установяването на многобройни 
контакти между стопански дейци от двете страни 
в тези тежки за нашето стопанство времена. Все 
пак, каза по-нататък Милоевич, югославско-бъл
гарското стопанско сътрудничество не с на рав
нището на действителните възможности на двете 
стопанства. Особено изостава нашият износ в Бъ
лгария, което потвърждават и следните данни: ми
налогодишният югославско-български стокооб
мен е достигнал 161 милиона долара, като при това 
стойността на югославския износ е само 38 млн. 
долара, а на вноса - 123 млн. долара. В сравнение 
с 1996 година е отчетен спад на стокообмена с 43 
процента (спадът на нашия износ е 40, а на вноса 
- 44 на сто). Сред югославските външнотърговски 
партньори България е на осмо място по вноса си 
и на четиринадесето място по износа си в СРЮ.

В структурата на стокообмена между двете 
страни доминиращо място имат възпроизводстве- 
ните материали (80 процента) и то предимно изде
лията на черната и цветната металургия.

Както бе изтъкнато в разговора, неблагопри
ятно обстоятелство е и това, че югославско-бъл
гарският стокообмен се реализира чрез класиче
ските търговски сделки, докато дългосрочните

логики
форми на сътрудничество са твърде недостатъ- 

(иод 1 процент). Преди санкциите чрез този 
вид сътрудничество са реализирани и до 20 про
цента от целокупния стокообмен между двете ст
рани.

на
чии

Югославският президент Слободан Мплошепич прие в сряда 
академик Захари Захариев, известен български интелектуалец п 
председател на Фондацията "Славяни”, чнято цел е да помага раз
витието на сътрудничеството между славянските народи и да на
сърчава тяхното творчество в науката, културата, изкуството и в 
другите области.

Като посочи значението на тази Фондация, президентът Ми- 
лошевич подчерта, че нейната дейност дава принос за укрепването 
на разбирателството и приятелството между народите.

На приема присъства и югославският посланик в Бзлгария д-р 
Радош Смилковнч.

Поздравявайки домакините си, академик За
хари Захариев поясни, чс фондация "Славяни" е 
създадена с цел да насърчава и подпомага разви
тието на отношенията и разбирателството между 
славянските народи в Европа. ’Ако отначало и 
имаше отпори към Фондацията, дори и в славян
ските страни, днес ^Славяни” навсякъде се пос
рещат с добре дошли" - заяви академик Захариев, 
допълнявайки, че във фондация "Славяни" члену
ват най-видните представители на политическите 
сили в Бзлгария, но не като политически дейци, а 
като личности. "Те смятат, че 
литическите фактори върху външнотърговските 
връзки в никакъв случай не трябва да бъде по- 
голямо от влиянието на икономическата логика” 
- подчерта Захариев.

Той заяви, че все още сме далече от целта, 
която беше поставена на заседанието на югослав-

влиянието на по-

СРЕЩА ШАИНОВИЧ 

- ЗАХАРИЕВ
ско-българската междуправителствена комисия: 
годишният стокообмен между СР Югославия и 
България да достигне 500 милиона долара. "За
това, добави Захари Захариев, югославските и 
българските фирми трябва да бъдат много по- 
агресивни във взаимното предлагане и търсене."

Академик Захариев особено подчерта необ
ходимостта от присъствието на югославските пр
оизводители на селскостопански машини на бъл
гарския пазар. Той заяви, че няколко български 
градове проявяват готовност да предоставят на 
нашите производители помещения за изложби на 
леки селскостопански машини.

Подпредседателят на съюзното правителство м-р Никола Шаи- 
новнч прие във вторник председателя на фондация "Славяни” от 
София проф. Захари Захариев. Събеседниците водиха разговор за 
научно-технологическото и културното сътрудничество между 
Югославия и България.

Специално внимание е отделено на сътрудничеството между 
балканските страни и в тези рамки между Югославия и България - 
страни, през конто минават най-важните европейски транспортни 
коридори.

Съвместно е оценено, че това е още един мотив за двете близки 
страни да развиват всестранно сътрудничество, се казва в предаде
ното отТАНЮГ съобщение на Съюзния секретариат за информи
ране.

г ОТ ПЕРСОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА 
ГЕНЕРАЛЩАБА НА ЮВ

апрежението в Косово и Метохия като че ли време самите представители на тази организация 
намалява и обстановката постепенно се нор- признаха, че са направили сериозни пропуски в ор- 
мализира. Както е съобщено официално, сега ганизацията на изборите, за които трябваше да по- 

няма хора, които да са избягали в горите, понеже търсят извинение от гласоподавателите, ако може 
огромната част от тях са се завърнали в домовете да се вярва на думите на говорителката Никол Шулц, 
си или са настанени при роднини и приятели. Ежед- казани на пресконференция. Мистър Солана или не 
невно се увеличава и хуманитарната помощ-продо- е знаел, или не го е било еня за това, понеже не- 
волствия и строителни материали, за да може до говата дума е закон. И точка!

Н I:

КОНКУРС ЗА 

ВОЕННИ СТИ
ПЕНДИИ

:

:
началото на зимата да се завърши ремонтът на 
жилищните обекти и да се построят нови. Ал
банското население в Космет предава оръжието,

авред из цяла Сърбия беше отбелязана 80- 
годишнината от пробива на Солунския фронт,Н :голямата атака на сръбските воини, която след 

което 'милом или силом“ е получило от терорис- една същинска Голгота донесе свобода. Не случайно
Каймакчалан, мястото, на което прославенататите. При това на обикновения човек му е трудно да 

разбере как е възможно такова количество
I Персоналното управление на Генералщаба на ЮВ обна-
• родва Конкурс за стнпендиране на ученици в средните училища, 
| които желаят да следват във Военната академия и на студенти 
| в цивилните факултети през учебната 1998/99 година за прие- 
: мане на професионална служба като офицер.
! Конкурсът за средношколци ще продължи до 9 октомври, 
| а за студентите до 23 октомври тая година. За резултатите от
• конкурса кандидатствалите ще бъдат осведомени най-късно до 
! 10 декември тази година.
| Студентите в трети (или четвърти) курс в архитектонския,
• строителния, икономическия, електротехническия, машинос- 
! торителния, медицинския, селскостопанския, мннно-геолож- 
| кия, фармацевтичния, технологическо-металургичния факул-
• тет и факултета по музикално изкуство могат да кандидатстват 
! за една от осемте специалности в Академията на сухопътните 
| войски. Военноморската и Академията по военно въздухо- 
: плаване и противовъздушна отбрана.
! След дипломирането си стипендиантите ще бъдат приети да
| отбиват военната си повинност в Школата за запасни офицери, 
: а след това се произвеждат в чин подпоручик и се приемат на 
! професионална военна служба.
I За приемане във Военната академия за стипендии могат да 
: кандидатстват редовни ученици от трети и четвърти клас на 
! средните училища, в които обучението продължава четири 
I години и които са завършили предходния клас най-малко с 
: много добър успех и поне "тройка” по математика.
I Стипендирането на учениците започва от 1 септември и 
I продължава до завършването на средното образование и пос- 
: тъпването във Военната кадемия, а на студентите - от 1 октом- 
! ври тая година. Размерът на стипендиите за студентите през 
I август тая година бе 957 динара и се определя в зависимост от 
: официалните данни за средния личен доход (нето), докато сред- 
I ношколците получават 70% от тази сума.
• И студентите, и средношколците получават 12 стипендии
• годишно и една стипендия за учебни помагала. В конкурса са 
I предвидени и определени стимулации в зависимост от пока-

зания успех в школуването, редовното вземане на изпитите и 
! преждевременното дипломиране.

Дринска дивизия проби българските окопи, 
е назовано - "порта на свободата".Днес 

наистина има малко "солунци“, но 
тези дни те, както и потомците им, 

стояха горди и прави край памет
ниците на това време така, както 
преди осем десетилетия воюваха 
за свободата си.

оръжие от чужбина да пристигне в тази 
сръбска покрайнина. Защото жители
те на само 16 села в община Дя-
ковица са предали тези дни около 
20 тона, предимно автоматично 
оръжие. При това акцията 
продължава!!!

ко не беше имало сериозни 
икономически последици, и 
ако заради него не биха се 

измъчвали невинни граждани, реше
нието на европейската шестнаесторка 
за забрана на полетите на ЯТ-овите самолети на 
тяхна територия би приличала на детската игра 
“върни си ми парцалите“. Трябва обаче да се 
вслушаме в това какво казват за обстановката в 
Косово и Метохия и последвалата забрана 
обикновените хора, които не се интересуват от 
политика. За да посети пациентите си в Белград, 
заболели от рак, световноизвестният френски ле
кар Жорж Матье след тръгването си от Париж е бил 
принуден да мине през Щвейцария. Човекът се пита 
защо неговата Франция наказва Сърбия и нейните 
граждани за нещо, което по всички правила е неин 
вътрешен проблем. Ако Франция би имала про
блеми с Корсика например, тя би изпратила там 
своята полиция и никой не би имал правото да й се 
меси. Доктор Матье говори просто прецизно, а не с 
езика на политиците, които като че ли се учат от 
Езоп, с което затулват голите факти.

то и пример за такъв език. Генсекът на НАТО 
Хавиер Солана коментира изборите в Босна и 
Херцеговина и между другото отдаде приз

нание на ОССЕ за добрата организация! По същото

■ гославският филм прод-
н У>лжава да печели награ-
I на световните фестива

ли. Режисьорът Емир Кустурица спе
чели “Сребрения лъв“ на фестивала във 

Венеция за филма си "Черна котка, бял котарак". На 
фестивала във Венеция спечели награда и филмът 
на Горан Паскалевич "Барутният погреб"- признание, 
което му присъдиха истински компетентните - кри
тиците. В коренспонденциите от Венеция се подчер
тава, че това е най-комплектният филм за събитията 
на просторите на предишна Югославия и изобщо на 
Балканите, включително и делото на Кустурица "Ън- 
дърграунд". Нека ни бъде позволено да припомним 
на читателите и успеха на филма "Тангото е тъжна 
мисъл, която се танцува“ от Пуриша Джорджевич, 
който бе провъзгласен за най-добър филм на Варнен
ския филмов фестивал "Любовта е лудост"и се окичи 
с признанието на студетните по филмово изкуство в 
Софийския университет "Св. Климент Охридски" за 
авторски филм, който най-много допринася за разви
тието на "седмото изкуство". Стойността на югос
лавския филм е именно в добрия сценарий и от
личните артисти, за разлика от спектаклите на Холи
вуд, направени с много пари и с помощта на ком
пютърната технология.

А

Е
Момир Тодоров
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БАБУШНИЦА
В ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД ТВЪРДЯТ

"ПИРОТСШТ” ГРАНИТ 01 СЕНОКОС 

НЯМА НШЦО ОБЩО С ПИРОТ
ПИРОТСКИ ОКРЪГ 

ОБРАЗЕЦ Каменоломнята правени т.нар. "инициални” из
следвания и са уточнени ориен- 
тационните количества, респек
тивно залежи. Бившите об- 
щинари също така твърдят, че 
от другата страна на границата 
същият гранит се добива доста 
отдавна и допълват, че пласто
вете на камъка съдържат и зла
тоносни жили! (Дали оттам и го- 
лямият интерес на протските 
"предприемчиви” бизнесмени за 
гранита?)

От друга страна пък се го
вори, че сенокошчани се готвят 
да издигнат барикади на пътя 
между Сенокос и Каменица, по
неже тежките камиони напълно 
са разровили пътя. В общината 
обаче твърдят, че официални 
оплаквания от жителите на Се
нокос няма.

А ползата? Поне засега тя е 
само за Миролюб Нешич, инже
нер, Божа Мийич, каменоделец, 
и групата около тях от Пирот.

за гранит границите на кадастърска 
край село Сенокос и цялото на- община Сенокос; в общината 
ходище се намират изцяло на те- няма никакво официално све- 
рнторията на Димитровградска дение; експлоатацията се извъ- 
община и нямат нищо общо с ршва от група хора от Пирот, 
Пирот, заяви за "Братство” на- което изобщо не им дава пра- 
чалникът по стопанството и фи- вото да му поставят името ”пи- 
нанси в Общинската скупщина в ротски гранит”. От друга страна, 
Димитровград Крум Величков, не е възможно никой в об- 
Той добави, че никой не е питал

Миналия петък, под ръко
водството на председателя на 
Окръжния отбор на Югославс
ката

работи сговорно, без конфлик
ти. През двете световни войни и 
ние преживяхме и страхотии, и 
фашистки зверства, така че твъ
рде бързо разбрахме какво 
стина се случва в Косово и Мето- 
хия” -каза той.

Спирайки се върху задачите 
на ЮЛ, Йончич подчерта, че 
най-важното сега е да се прове
ждат заключенията в Платфор
мата от Конгреса на тази партия, 
с което да се запази идеята за 
левите и прогресивни определе
ния

левица в Пиротиски окръг 
Главния отбор Петар 

Иончич, в Бабушница се прове
де среща на председателите на 
общинските отбори на ЮЛ в то
зи окръг, на която беше обсъ
дена актуалната обществено-по
литическа обстановка и уточне
ни най-важните

и член на
наи-

щината да не знае, въпреки слу- 
досега за нещо такова, нито пък ховсте сред хората повече от две 
е осведомил общината за рабо- години, че на тяхната общинска 
тите, които се провеждат край територия хора от друга община 

Сенокос. Общинската ску- добиват свръхкачествен камък, 
пищна тези дни официално ще Как е възможно да се стигне до 
потърси информация от съотве- там, че този камък да бъде опре- 
тното министерство за това кой делен като най-подходящ за об- 
експлоатира гранитното нахо- лицоването на жп гарата ”Пр- 
дтце,има ли разрешение за това окоп” в Белград, а в Димитров- 
и за какви количества. Величков град никой да не знае това? 
също така подчертава, че вси
чки природни ресурси са в ком- та, някои хора, които през шест- 
петенцията на републиката, но десетте години, а и по-късно са 

длъжна да осведоми локал- работили в общината, твърдят, 
ната власт, ако даде някому кон- че те са били проведени от ”Гео- 
цесии за ползването на природ- завод” от Белград начело с ин- 
ните блага. Същевременно тя е женер Иван Васич. Тогава са на-

село
предстоящи за

дачи на тази партия. 
Йончич посочи, че ежедне

вно пристигат нови информац
ии и тежки истини за злодеяни
ята на

при реализацията преди вси
чко на икономическите рефор
ми и социалната сигурност на 
гражданите, националното рав
ноправие, териториалната цяло
ст и суверенитета на страната.

Петар Йончич особено набл
егна на по-сериозното ангажи
ране за омасовяването на ЮЛ в 
този регион чрез приемането на 
нови членове и формирането на 
местни отбори там, където все 
още няма такива. "По такъв на-

албанските сепаратисти - 
косовските шиптари над цивил
ното население в Космет.

"Не става дума само за Кле
чка с 22 жертви. До днес са на
мерени и няколко нови лобни 
места, а могат да се очакват и 
други, така че т.нар. "демокра
тично човечество” не може и за-

Що се отнася до проучвания-

тя е

А.Т.
длъжна да държи сметка и за ин
тересите на общината, както и 
на местната общност, на чиятонапред да си затваря очите пред 

очовидните истини за злодеяни
ята. Западът трябва да осъди те
роризма и вандализма в Космет 
и да принуди косметските алба
нци да преминат към демокра
тическо решаване на проблеми
те, за което настояваме открай 
време”- каза Йончич и добави, 
че "ние тук, в многонационална 
среда, каквато е Пиротски ок
ръг, можем да послужим като 
образец как може да се живее и

В ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД
територия е находището, в слу
чая село Сенокос. От всичко по
сочено дотук няма и следа.

А що се отнася до статиите в 
някои вестници,че анонимен из
точник от ОС е дал определена 
информация, в Общинската ску
пщина отричат това. Както и да 
е, пределно е ясно следното: въп
росното находище на червения 
гранит се намира на територията 
на Димитровградска община, в

чин ние ще имаме повече сила да 
се противопоставим на опитите 
за дестабилизация на страната, 
които идват не само от чужбина, 
но и от страна на вътрешната 
"пета колона” - заключи на сре
щата в Бабушница председате
лят на Окръжния отбор на ЮЛ 
за Пиротски окръг Петар Йон
чич.

ЗАПЛАТИТЕ НА 
ФУНКЦИОНЕРИТЕ СА 

УВЕЛИЧЕНИ С 40 
ПРОЦЕНТА!

Комисията за имунитетно-кадрови въпроси към Общин
ската скупщина в Босилеград взе извънредно решение, с което 
увеличи заплатите на най-висшите функционери в ОС (секре
таря, председателя на ИО и председателя на ОС), с 40 процента. 
Решението е в сила от първи юни и е приложено преди няколко 
дни. Според него секретарят на ОС има 3200 динара заплата, 
председателят на ИО - 3500, а председателят на ОС - 3600

ПРОМЕНИ В НАБИРАНЕТО НА НОВОБРАНЦИ В ЮВ

ПРЕХОДЕН ПЕРИОД динара.
Решението е взето, понеже заплатите на функционерите в 

ОС бяха по-ниски от тези на повечето ръководители, работ
ници, даже и прислужници в някои държавни заведения и 
служби в общината”, казва Никола Савов, секретар на ОС, като 
добави, че ”ще се проучат възможностите заплатите на 
останалите работници в ОС да се повишат с 20 на сто от юли \ 
Сега работник в службите на ОС с виеше образование и с 
39-годишен стаж получава около 1500 динара.

• В казармата преди навършване на 21-та година • Отново рекри- 
туране за Школата за запасни офицери •Автоматизация в систе
мата по набиране и изпращане на новобранци I Ч\4|

Закона за ЮВ, който регламен
тира това, че вместо досегашно
то решение за набиране на ново
бранци навършили 21 години, да 
се върне решението, което беше 
валидно до 1993 година, а име- 

военната повинност да се

1 (I

Обезпечаването на контин
гента новобранци за редовно ми
рновременно 
деленията на Югославската вой- 
ска несъмнено има голямо зна
чение за нормалното й функцио
ниране. Затова в "преходния си 
период” ЮВ започна да прилага 
решения, които да не са в разрез 
със законите и с които да се пре
одолее "вакуума” в набирането 
на новобранци, до който се сти
гна поради промените 
растта на новобранците. През 
петгодишния период от 1994- 
1998 година със Закона бе уто- 

динамиката за набиране 
на новобранци и преди да са на
вършили 21-та си година . В т. 
нар. "преходен период”, могат да 
се набират и новобранци, родени 
през 1975, ’76 и 77-ма година. По
ради големия брой молби за пре- 

отбиване на восн-

попълване на по-
в. в.

IИНО,
отбива при навършване на 19 
години. Същността е в това да се 
съгласува времето, когатосе за
вършва средното образование и 
влизането в пълнолетие с вре
мето за отбиване на военната по
винност, каквато практика, ина
че, има и в другите армии. Раз
бира се, на всички младежи, кои
то се запишат да следват, се дава 
възможност да отложат отива
нето си в казармата. Основната 
причина за това е големият брой 
молби ( няколко хиляди) да се 
отбие военната повинност преди 
навършените 21 години. И мо
тивите на младежите също така 
са разбираеми: не искат или не 
могат да продължат образова
нието си, трудното намиране 
работа, без да са отбили воен
ната си повинност, както и полу
чаването на задгранични пасно-

БОСИЛЕГРАД: ТЪРЖЕСТВО ЗА НОВОБРАНЦИ

# ' НА ДОБЪР ПЪТ И БЪДЕТЕ 
ПРИЛЕЖНИ ВОЙНИЦИ

: >■*

втора категория. Понятията пъ
рва и взора категория войници 
означава поделение или длъж- р]„ ПОПОд звминаването на септемврийския набор новобранци 
носг,за чие го изпълняване се из- ш, Босилегрндски община във Войската па Югославия, на 15 сеп- 
исква специална проверка на .|,см|1р1| „ Босилеград бе организирано традиционно тържество, 
психофизичсскитс способности Организатори па тържеството бяха Общинската скупщина, 
на новобранците и други условия общинският отбор на СНС н Военният отдел в Босилеград, 
за конкретно поделение или сме- д присъствието на родители п близки бъдещите пазители на 
циалност. Писмено съгласие от стрзиш бяха приветствани най-напред от Славиша Ценнчот
страна на самите новобранци е Враш) „ слсд ТОПа и от председателя на Изпълнителния отбор на 
необходимо само за дпрпшутис- общинската скупщина в Босилеград Васил Йоппнчов.

- С днешното приемано на призовките вие всъщност поехте

във въз-

чнена

тите. Към първата категория 
спадат и специалните единици, спсщецото задължение да пазите и защитавате суверенитета н 
военната полиция, школата за |[иза|ШС11Мостта на нашата страна. Врмето, в което трябва да 
запасни офицери, почетните сд- „зпълп итс
ииици (гвардията), докато във „ЪТрешш, и международни конфликти. Обаче нашата 
втората категория се намират винаги досега, а а сега, е за мирно решаване на всички проблема, 
парашутистите, граничарите, косто цо-голимнтачнстотсиета уважава, обаче има и такива, конто 
разузнавачи и някои специално- 3.0Ва „„ „„кат да видят. Времето обаче ще потвърди, че те са бнлн 

свързочните войски. „ голямп заблуда - каза между другото Ценни.
Особени усилия се полагат за Пожелавайки на новобранците добър път и успешна 

автоматизацията на системата СЛуЖба, председателят на ИО на ОС Васал Иованчов между дру- 
за набиране на новобранци с цел гото цъгъкпа, че обстановката е сложна, обаче военната служба за 
възможно повече да се избегне всскиго с обществен дълг. "Затова се надяваме, че и вие, както и 
всякакз.в вид субективност. ВС||1|КИ войници досега от нашата община, ще бъдете добри н 
Най-много в това отношение е прилежни пазители на страната ни. В средите, където заминавате, 
направено именно в Нишкия по- се срС|ццетс с нови другари, е конто ще размените мнения по 
спен окръг, за което ще можете „епика „-„проса и ще се завърнете като зрели п житейска по-богати 
да четете в следващия брой на хор„ За това от мое име а от името па всички паши граждани ни 
в-к "Братство” ■ пожелавам: па добър път и бъдете прилежни войници - каза нак

рая Йовапчов.

ждевременно
повинност е извършена 

член 56 на "Уредбата
ната
промяна в 
за отбиване на военната повин
ност", с което са създадени ус- 

през гая година планово 
да се набират и младежи, родени 
през 1978 и 1979 година и то до 
приключването на преходния 

риод”, а това е 6 ноември тази
По такъв начин през ма

рт и юни тая година планът за 
набиране на новобраицие бе ре
ализиран е над 100%, което сви- 
детелствува за отговорното и па
триотическо отношение на мла
дите хора към Войската и от- 
Ораната на родината.

От друга страна вече е напра
вено и изменение в член 301 на

този свещен патриотичен дълг е време на различни
политикана

ловия
сти врти. военнаЕдна от новините е повтор

ното набиране на кадри за шко- 
запасни офицери, което 

ще започне да се прилага от 
следващата година. Трябва да се 
отбележи, че в школите за за
пасни офицери се приемат само 
младежи със завършено виеше 
образование. Избирането на та
кива кандидати допълнително 
ще затрудни селекцията пя ново
бранците за войници първа и

не литс загодина.

м. я.Зоран Миладимович
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СЪОБЩЕНИЕ НА ОО НА СПС В ДИМИТРОВГРАДРАЗГОВОР С НИКОЛА СТОЯНОВ ЗА МЕЖДУНАЦИОНАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В ДИ
МИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

В СЪРБИЯ НЯМА 

ЗАПАДНИ 

ПОКРАЙНИНИ
БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО 

Е ФАКТОР НА МИРА
Шукарев и Министерството на 
външните работи на България. 
Шукареи изтъква, че български
ят посланик в Югославия г-н 
Ивайло Трифонов не е мърднал 
"малкия си пръст”, за да го за
щити от "репресиите на сръб
ската власт”. Това само показва, 
че ръководството на българск
ото посолство в Белград знае 
пълната истина и че е съзнало, 
че това, което прави ДСБЮ, е

ГТо повод изявленията на ли
дера на ДСБЮ Марко Шукарев 
по Българската национална те
левизия, Общинският отбор на 
социалистическата партия на 
Сърбия в Димитровград излезе 
със съобщение, което е подпи
сал лидерът на димитровградск
ите социалисти м-р Драган Ко
лев. В съобщението се казва: 
"От поредицата лъжи и неисти
ни, които в последно време раз
пространява Демократичният 
съюз на българите в Югославия 
и лидерът му Марко Шукарев в 
средствата за масово осведомя
ване в Р. България, особено зас
трашаващи и гнусни са онези, 
според които "заради държав
ния терор, културния геноцид и 
психологическата война, която 
сърбите водят срещу представи
телите на българското малцин
ство в Югославия, т. нар. Запа
дни покрайнини могат да се пре
върнат във второ Косово”. Не
посредствен повод за този при
зив за кръвопролитие е съдеб
ното решение, което е получил 
Марко Шукарев, защото е нару
шавал законите на страната, в 
която живее и работи и подкре
пата, която му оказа "Национал
ния комитет за защита правата 
на българите извън сегашните 
граници на България". Уважа
вайки изискванията на многобр
они ите членове на ОО на СПС и 
гражданите на нашата община, 
ние и този път, както и много 
пъти досега, изтъкваме, че в Съ
рбия и Югославия няма никакви 
Западни покрайнини. Димитро
вград е разположен в източната 
част на Сърбия и Югославия и 
благодарение на политическата 
зрялост и убеждение на огромно 
мнозинство от жителите на този 
край, такива зловещи твърдения 
няма никога да се осъществят. 
Ужасявайки се от тези изявле-

В края на миналата седмица в Белград се състоя разширено заседание на Съвета та междунационплни
отношения към Главния отбор на Социалистическата парти...... . Сърбия. Освен членовете на този
Съвет, в заседанието участваха н изтъкнати университетски професори, членове на компетентни
съюзни н републикански органи, както н представите; а националните малцинства. Особен интерес
сред участниците в разискванията н представителите на средствата за масово осведомяване преди!- 

Пнколн Стоянов, председател на ОС в Димитровград. Тона бе повод завика изложението на г-н 
разговора нн е него.

* Г-н Стоянов, Вие СТС член 
на Съвета за междунационалнн 
отношения към ГО на СПС. За
познайте 1111 С ОСНОВНОТО ЗПКЛЮ- 
чснис от заседанието на Съвета, 
което се проведе в края на ми
налата седмица.

- Като основно заключение 
може да се приеме констатаци
ята, че Югославия и Сърбия при
надлежат към онези страни, в 
които националните малцинства 
имат права според най-висиште 
международни стандарти. В на
шите конституции и закони за 
малцинствата се предвиждат и 
редица права, които липсват в 
международните документи, от
насящи се до тези въпрос.

* Как стоят нещата, когато 
става дума за българското мал
цинство?

- Българското национално 
малцинство приема цялостно всичките конститу
ционни и законни постановления. На българското 
малцинство не са необходими никакви специални 
статуси и затваряне в собствената си среда. На нас 
са ни необходими широки икономически, научни 
н всички други вързки с останалите среди от ст
раната ни. Това обаче в никакъв случай не оз
начава, че трябва да бягаме от собствените си 
корени. Напротив - ние трябва да тачим собстве
ния си идентитет, култура и традиция и пр. На 
практика ние това и правим. Ето например ди
митровградският театър съществува вече 110 го
дини и днес се причислява към най-авторитетните 
самодейни театри в Сърбия. Национало смесе
ният театрален състав подготвя повечето от пред
ставленията си и на сръбски, и на български език, 
с помощта на режисьори и от Сърбия, и от Бъл
гария. Представленията се подготвят по този на
чин не само заради единия или другия език, но и 
заради много по-широките възможности за пред
ставяне на тези пиеси в страната ни и в чужбина. 
Народната библиотека, която чества стого
дишния си юбилей, е не само място за любителите 
на книгата, но и място за представяне на голям 
брой литературни творци и на двата езика. Град
ската галерия, международният художествен пле
нер, развитата информациона система, основното 
образование с почти 130-годишна традиция и сред
ното образование с 110-годишна традиция са

именно съдържанията, които 
оказват качествен принос в жи
вота на общината ни. Тези факти 
красноречиво говорят за тича
нето на наши те особености. То
ва е истинското богатство, което 
трябва да пазим и обогатяваме и 
по-нататък.

* Какво е Нашето мнение за 
броя на гражданите от българ- 
ското малцинство, заемащи ръ
ководни постове в институциите 
на системата?

- Известно е, че в Общинска
та скупщина, Изпълнителния 
отбор на скупщината, училища
та и стопанските колективи бол
шинството от ръководните 
дри са българи. Това в никакъв 
случай не е отражение на няка
къв "национален ключ”, а е от-

насочено към създаването на 
антисръбско настроение в Р. 
България, и че е в разрез с поела- 
ническата мисия, насочена към 
укрепването на добросъседск
ите и междудържавни отноше
ния. Социалистите и гражданите 
на Димитровград искат да вяр
ват, че това е определение не са
мо на челните хора от 
българското посолство в Белгр
ад, но и принципно определение 
на българската външна поли
тика.ка-

Общинският отбор на СПС в 
Димитровград призовава всички 
членове, симпатизанти, всички 
граждани на нашата община, ка
кто и всички онези граждани на 
Сърбия, за които тази среда пре
дставлява роден край, да бъдат 
тълкуватели на пълната истина 
за положението на българското 
национално малцинство в Сър
бия, както н да се противопоста
вят на такива лъжи, които при
чиняват вреда не само на мал
цинството, но и на нашата среда 
и нашата родина - Югославия.

Като граждани на тази стра
на не можем да не изразим своя 
протест и огорчение срещу на
чина, по който българската на
ционална телевизия представя 
на своите зрители събитията в 
Косово и Метохия и срещу ед
ностранчивите и тенденциозни
те кореспонденции на пратеника 
ва БНТ в Космет 
Нешков. Заставайки абсолютно 
пристрасно зад албанските сеце- 
сионисти и терористи, обвинява
йки "сръбската полиция”, "сръ
бската власт" и отбягвайки да 
спомене поне с едно изречение 
всички онези отвличания, изна
силвания, мъчения, убийства на 
деца и жени и ужасните изгаря
ния. извършени от т. нар ОАК, 
Българската национална теле
визия не само че разпространява 
неистини за събитията в нашата 
южна покрайнина, но и създава 
антисръбско настроение, което 
не е принос за сближението 
между двата близки народа и 
двете съседни страни. Уверени 
сме, че това не е добър начин за 
сътрудничество и свързване и че 
не носи благополучие за онези, 
които се придържат към толер
антността, уважението н разума. 
Затова и няма бъдеще. А ние, 
които живеем на тези простори, 
няма да позволим да станем 
средство за осъществяване на 
нечии мрачни цели.”

Никола Стоянов
раженне на доверието, което 
гражданите имат в онези хора, 

на които е поверено изпълняването на отго
ворните функции. Тези хора същевременно носят 
отговорността за провеждането за политиката на 
национално равноправие, която е изключително 
важен фактор за състоянието на обществения ред 
и спокойствие на територията на общината.

* Свидетели сме, че съществуват и други ста
новища по въпросите, по които Вие сега се изказа
хте.

- Да, има и други становища. Но, ние се про
тивопоставяме на тях, тъй като не трябва да поз
волим малцинството да бъде злоупотребявано за 
разбиване на Сърбия и Югославия. В това от
ношение ситуацията в Косово и Метохия съще
временно е послание, поука и предупреждение, че 
трябва да се борим срещу всички онези опити, 
целта на които е да нарушат стабилните междуна- 
ционални отношения. Това няма да позволят пред
ставителите на българското национално малцин
ство, както и всички граждани, живеещи тук. Бъ
лгарското малцинство е фактор на сближението 
между Югославия и България. Затова ще сторим 
всичко, което е по силите ни границата, до която 
живеем, да бъде звено на добрите международни 
отношения, на мира и сътрудничеството между 
народите, живеещи на тези балкански простори.

Любчо
ния, на всички, които нарушават 
законите на държавата, в която 
живеят и сеят лъжи за нея в дру
ги страни, поръчваме, че сме ра
збрали техните намерения. Съ
щевременно им поръчваме, че 
не сме им дали пълномощие да 
защитават интересите на тази 
среда и малцинството и че това 
пълномощие никога няма да им 
бъде предоставено. Много до
бре ни е известно какви после
дици биха предизвикали подял- 
бите на национална основа. Съз
наваме също така докъде ще ни 
отведе изказаното от защитни
ците "безпокойство" за уж обе- 
зправеното българско малцин
ство. Гражданите на нашата об
щина и заедно с тях онези, които 
се определят като представите
ли на българското национално 
малцинство, със своето досега
шно поведение са изказали ясно 
своето мнение за тези и подобни 
дейности. Уверени сме, че на та
кова мнение ще бъдат и по-на- 
татък.

Разговора води: 
Б. Димитров

ИЗ СЪОБЩЕНИЕТО НА ОО НА СРС В ДИМИТРОВГРАД

НЕ ВСИЧКИ БЪЛГАРИ СА 

БИЛИ ФАШИСТИ
Самопровъзгласилата се защитничка на бъл

гарското национално малцинство в Сърбия г-ца 
Зденка Тодорова още един път, както и много 
пъти досега, се опита да наруши добрите отно
шения между Сърбия и България. Пред българ
ския ежедневник "Труд” от 8 септември 1998 го
дина тя е заяваила, че 8 септември не представлява 
Ден на освобожението от българските фашисти, 
а антибългарски празник, който се чества в Дими
тровград. Всеизвестно е, че българската фаши
стка войска е участвала в окупирането на частите 
от територията на Сърбия по време на Втората 
световна война. На 8 септември 1944 година Ди
митровград е освободен и българските фашистки 
единици са се предали на руските и партизанските 
единици.

Какво всъщност е заявила г-ца Зденка Тодо
рова? Провъзгласявайки Деня на освобождени- 

Димитровград за антибългарски празник, 
тя всъщност е казала, че по време на Втората 
световна война всичките българи са били фаши
сти. По този начин г-ца Тодорова хвърли голям 
позор върху българския народ, тъй 
рактеризира като фашистки народ изцяло. Ние,

гражданите на Димитровград, винаги сме разгра
ничавали фашистите от останалите граждани на 
България. Огромно мнозинство от българските
граждани всъщност са се противопоставяли на 
фашистите в България и на политиката, водена от 
тогавашната фашистка върхушка. Затова искаме 
от г-ца Зденка Тодорова публично да се извини на 
българския народ, тъй като го е окачествила като 
фашистки народ. Същевременно изискавме от 
нея да не се опитва по-нататък да нарушава до
брите отношения между СР Югославия и Бъл
гария...

Смятаме, че българската държава, след тази 
формулировка на г-ца Тодорова за своя народ, 
трябва да й откаже гостоприемството си. По вси
чко личи, че споменатата госпожица е без компас 
и че в морето от неистини хвърля още една, но 
този път не в ущърб на Сърбия, а в ущърб 
България и на българския народ. Лъжа е, че вси
чките българи са фашисти.

Онова, което още повече бие 
в очи, са оплакванията на Марко Б. Димитро»

на
ето на

Общински отбор на СРС 
председател: Кирил Младенов 

Димитровград 14. 9. 1998 г.като го оха-
Превод: Б. Димитров
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35 ГОДИНИ "ЗАСТАВА - ПЕС" В СУРДУЛИЦА

ОТ 12 ДО 14 ОКТОМВРИ В ГРАД КИРОВ

ОТ ПРОИЗВОДСТВЕН ОТДЕЛ 

ДО МОДЕРНА ФАБРИКА
В РУСИ’в Сурдулица. Качествената продукция и добрите олющени 3 - ПЕС е една от по-успешните стопански фирми

една част от показателите, конто издига? нГпс™?!Г™ Домашните и чуждестранни делови партньори са само 
отвени цехове не само в Сурдулица, но и извън ноя поп.. ! колскт,,в за пример. Нова продукция, нови производ- 
работата на предприятието, което вече ЗЯ години има знач.^опН парт,,ьори “ програми - това с основният девиз в 
на оощнната. д ,,ма 3,,а ,,ггелен принос за оощсствсно-икономпчсското Първата практическа крачка към реализа

цията на подписания преди две години в Ниш 
Протокол за разширяване на сътрудничество 
между региони от Югославия и Руската федер
ация ще бъде манифестацията ”Дни на Юго
славия в Русия”, която ще се проведе от 12 до 
14 октомври в град Киров, беше казано на 
среща в Регионалната стопанска камара в Ниш, 
в която участваха представители и на стопан
ските камари 
овашки и Зайчарекн регион. Манифестацията 
ще се състои в Представителния салон в този 
почти едномилионен град, който е и център на 
автомобилната промишленост в Русия.

Целта на срещата беше договаряне за въз
можно по-добрата подготовка на представите
лите на стопанските фирми от Югоизточна Съ
рбия, проявяващи интерес към едно по-дълго
срочно делово сътрудничество с фирмите от 
тази част на Русия. Партньорите от Кировска 
област проявяват интерес към продукцията на 
югославски фирми от областта на селското 
стопанство и хранително-вкусовата промишле
ност, строителството, мебелната и обувна про
мишлености. Тъй като в Югоизточна Сърбия 
има не само такива предприятия (една трета от 
стопанството в Сърбия) договорено беше вси
чки заинтересовани фирми от тази част на Ре
публиката да се представят на манифестацията 
в Киров не само с продукцията си, но и да пре
дложат каталози и видеозаписи, чрез които, 
руските партньори ще могат да получат пълна 
информация за производствените им възмож
ности. По такъв начин югославската стопанска 
делегация ще има малко членове, които обаче 
трябва да могат успешно да представят стопан
ските ни възможности, защото главната цел е 
след манифестацията да се стигне и до кон
тракти за дългосрочно взаимно изгодно сътру
дничество.

Основните видове сътрудничество трябва 
да бъдат кооперацията и съвместното излизане 
на трети пазари, обмен на технологии и техни
ческа помощ, при което не бива да се прене
брегва и бартерът, като се има предвид пла
тежната способност на двете страни и ограни
ченията, които все още налагат на югославск
ото стопанство част от страните от между
народната общност.

Освен стопанско, необходимо е и сътрудни
чество и в другите области, преди всичко между 
университетите и научно-изследователските 
институти, както и в областта на туризма. За 
целта тези дни на руски език ще излезе и мо
нографията "Баните в Югоизточна Сърбия", 
която също ще бъде представена в град Киров.

В.С.Б.

развитие
Застава - ПЕС" е сформирана през 1962 година 

производствен отдел при Власинските ь 
Една година по-късно става самостоятелно 
и като такава работи до 1971 година, когато е включена в 
състава на автомобилния завод "Дървена застава" от 
Крагуевац. От тогава и започва нейният просперитет, 
достатъчно е да споменем само следния факт: след сфор- 
мирането на предприятието от него годишно са 
-5МЮ производствени единици, а сега - над 1,5 милиона 
различни типове електромотори и 600 хиляди релета.

В състава на Застава - ПЕС" в Сурдулица работят и 
два производствени цеха: в Буяновац, където се произ
веждат пластмасови части, и в село Округлица, където се 
произвеждат релета.

Сурдулишката фабрика за автомобилни електроуреди 
понастоящем разполага с над 20 000 м2 -

като 
водецентрали. 

предприятие

на Косово и Метохия, Леск-
излизали

производствени 
халета, в които работят 481 работника, включително и 26 
висшисти.
ПОСТОЯННА ГРИЖА ЗА КАДРИТЕ

За да следят съвременното развитие на автомобил
ната индустрия, в "Застава - ПЕС" в Сурдулица. 
непрекъснатото усъвършенстване на производителния 
процес, особено внимание се посвещава на осигуряването 
на нови кадри и запазването на жизнения стандарт на 
работниците. По думите на Слободан Анджелкович, ръ
ководител на кадровата служба, предприятието сега сти- 
пендира 11 студента, предимно деца на свои работници, 
които след време ще се включат в производствения про
цес. Във фабриката подчертават, че младите специалисти 
са най-доходната инвестиция. Освен това фабриката раз
полага с почивен дом на Власина. където работниците 
редовно си отпочиват . Предприемат се мерки и за мод
ернизирането на обекта - ще бъде изграден още един 
ресторант (открит тип) и по този начин ще се създадат 
условия за по-целесъобразното ползване на природните 
богатства на Власина и околността й. а това ще осигурява 
и по-голям доход на обекта. Тук стриктно спазват и прила
гат на практика колективния договор, а досега заплатите

ДЕВИЗЪТ НА "ЗАСТАВА - ПЕС": Нова продукция, нови 
цехове, нови делови партньориосвен

винаги са били редовни.
ПОЛОВИНАТА ОТ ПРОДУКЦИЯТА СЕ ИЗНАСЯ

Половината от продукцията на сурдулишката автомо
билна фабрика е предназначена за износ. Засега най-голе- 
ми купувачи за всички типове електромотори са автомо
билни фирми от Русия, а има потребители и от Румъния, 
Италия, Белгия, Финландия и други европейски страни. 
Защото освен в автомобилната индустрия сурдулншките 
електромотори се използват и при всички земеделски ма
шини, водни помпи или пък термоакумулиращи печки и 
инвалидни колички.

Производствените резултати от първите шест месеца 
също така окуражват. Произведени са над 115 000 
различни видове електромотори, а стойността на износа е 
1,18 милиона долара, което в сравнение със същия период 
за миналата година представлява увеличение с 34 на сто. 
Същевремнно през споменатия период са отделени 1 665 
000 динара за различни видове инвестиции.

В сурдулишката фабрика за автомобилни електро
уреди са изготвили програма за развитие до 2002 година. 
В нея се предвижда годишно увеличение на продукцията 
с 46,7 на сто, на продажбата - с 34,5 на сто и па износа - с 
14,6 на сто, а на броя на заетите - 17,4 на сто. Същевре
менно се планират инвестиционни капиталовложения на 
стойност 2 милиона и 765 хиляди щатски долара, част от 
които ще бъдат осигурени от собствени източници, а дру
гите - от Фонда за развитие на Сърбия.

” Зае-
По повод 35-годишиивата от ^”“«3 фабриката 

гуевац, «“Р^^о Яиковяч, ДИР«™Р 1“ *“ „ те.
СуРдаЛП™С^м р Брапис.-,ав Поповия, дире^ Р^ 

Машиношлосер,и1оц
” Застава - •

тава

м. я.

КОГА ЩЕ ГИ СТИГНЕМ?ма лемптма.
Светла точка в цялата тази сива обстановка може 

би е частната тъкачна фабрика "Ненатекс"(около 50 
работника), която работи с интензивни темпове и коя
то потв ърждава тезата, че малките фирми имат по- 
големп шансове да се преборят със суровите законо
мерности па пазарната икономика. Ако приватиза
цията е условие за икономическия подем и ако между 
думата пенатекс" и думата приватизация вмъкнем 
знак за еквивалентност, няма защо да се страхуваме 
тогава от тази прватпзацпя.

В общественото търговско предприятие "Търгок- 
оои” много пъти досега са казвали: "Ние зависим от 
останалите фирми в града и ще стъпим на краката си 
тогава, когато това направят и ГИД, "Свобода" и 
гато секпе сивата търговия...” Но кога ще стане това ? 
К ъде е изходът? Тукашните стопански дейци и всички 
политически структури, конто нещо значат в тази сре
да час по-скоро трябва да дадат отговори 
проси. Политически консенсус, поне когато става дума 

въпрос, не би трябвало да липсва. Дотогава ни 
да отправяме тъжни погледи към съседните 

общини Бабушница и Пирот, в конто по-голяма част 
от стопанските предприятия работят добре и в конто 
средната заплата в стопанството за юли т.г. е била 
няколко пъти по-голяма, отколкото тук. Кога ще ги 
стигнем? И дали въобще ще ги стигнем някога?

В. Димитров

състоянието в димитровградското 
болшинство от тукашните

Дали ще успее - ще покаже времето.
С изключение на стопанските фирми, чиято работа 

е св ързана директно или индиректно
гкгш "Градини”, положението изобщо не е 

останалите димитровградски стопански фи-

Ако кажем, че
работншп^са стигнали буквално до просяшката тояга, 
тогава всъщност нищо ново нс сме качвали. Съ
стоянието в димитровградското стопанство, а преди 

фирмите, които нренадлежат к ьм об
ществения сектор на стопанството ог няколко години 
наистина е изключително тежко. Тази констатация се 
потвърждава и от официалните статистически данни, 
“" между другото сочат, че работниците в дими- 

стопанство са получили за юли г.г. срс

с граничната зо
на на 
розово в
рми особено когато става дума за работническите 
плати. Това се отнася за земеделската кооперация 
"Сточар”, в която нещата отдавна явно са тръгнали 
стремглаво към пропастта, въпреки че от няколко 
години непрестанно се повтаря една и с ъща теза, спо
ред която селското стопанство трябва да бъде един от 
приоритетните отрасли, ма които ще се базира разви- 
титето на общината.

завей1чко във

тровградското
^Най^л”» димитровградско предприятие ГИД 
(окопо 1000 работника) години наред работи с полови
ната от мощност^^^^^ си. Освен неблагоприятните паз-

П^Зошн^осов™чСнов1ЩГ генерален ДИ1ЮКТОР11П вто-

ко

па този иъ-

за този 
остава
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СПОРЕД ПЛАНОВИЦИТЕ ГОРСКОТО ДЕЛО Е ЕДНА ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ ПЕРСПЕК
ТИВИ ЗА БОСИЛЕГРАДСКО, НО...

БАНКОВ КРЕДИТ СЪЗДАВА ГЛАВОБОЛИЕ НА БОСИ- 
ЛЕГРАДСКИ "БОР“

ВМЕСТО 50 - 500 

ХИЛЯДИ ДИНАРА!
ПЕРСПЕКТИВАТА СЕ 

ПРОДАВА КАТО СУРОВИНА
Пред 1994 г одина предприятието е и «теглило 50 хиляди динара 
краткосрочен банков кредит, но тъй като не е успяло да го върне 
навреме, лихвите се трупали, така че до началото на май т.г. то е 
платило
фирмата все още дължи 70 хиляди динара, които всеки месец се 
увеличават с нови седем хиляди динара лихва

Спиридонов, лесовъден инженер в ”1 Ьшредък” 
качва, че гори те им са мъртъв капитал и че не 
могат да изготвят горскостопанска основа, поне
же са пм нужни около 40 000 динар 
са в състояние да подсигурят. Същото мнение спо
деля п Тоше Александров, директор па основното 
училище, което също има собствени гори.

Пример трети. Стигна се дотам, че предпри
ятията и организациите могат да експлоатират 
горите си и когато имат "основание” да това. Ми
налата година например "Напредък" искаше да 
дари известно количество дървен ма териал да ре
конструкцията на църквата в с. Извор, по гор
ската инспекция не даде разрешение да това. Спо
ред закона тя е права, понеже фирмата няма "гор
ска основа". Сега в Горно Тлъмино се строи учи
лище и Основното училище в Босилеград иска да 
набави дървен материал да строежа от собстве
ните си гори, по и то няма ’ горска основа", а 
дакоиоиредписапията са ясни.

Предприя тия та и организациите нямат пазачи 
на гори те си и горското им богатство попада под 
ударите на различни спекуланти и крадци. А те не 
питат дали собствениците на тези гори имат "го
рскостопански основи да експлоатиране”.

Пример четвърти. Дървообработвателното 
предприятие "Бор" няма програми да производ
ството на финални изделия и на пазара излиза с 
полуфабрикати или предлага дървото като ка
чествена суровина. А от това пито предприя ти
ето, нпто община та имат някаква особена полза.

в. Б.

Икономически изостаналата Босилеградска
община е богата на гори, кое то показват следни те 
данни. На територията на общината, заемаща 571 
км“, над 20 000 ха са гори и около 3400 ха са пред
назначени за залесяване. От всички горски площи, 
около 14 600 ха са частни, около 6000 ха са д ь- 
ржавни, т.е. на явното предприятие "Сърбия-шу- 
ме", 3600 ха па "Напредък"... Повсчето от гори те 
са букови, но на определени места дърветата са 
вече стари и некачествени за употреба. Затова 
пък състоянието на боровите гори е твз.рде до
бро.

над 417 хиляди. Това обаче не е краят на приказката -а, кои то те не

Тежестта ма борчовете беше почувствана и от работещите в 
босилеградското дървобработиателио предприятие "Бор”, което 
през август и септември на 1994 година изтеглило краткосрочен 
банков кредит в размер ма 50 хиляди динара от Иранската банка. 
Кредитът е трябвало да бъде един вид финансова инжекция да 
ограничените му оборотни средства. Одтогава до сега в областта на 
финансовата политика в сграната се стигна до редица изменения, 

поради собствена та си несъстоятелност фирмата все още 
ме може да се издължи на банката.

И предприятието се води специално счетоводство за този 
кредит. То показва колко скд»пс излязъл на работниците този заем, 
който по мнението на мнозина в предприятието не е използван 
целесъобразно, а за заплати. От декември 1994 година, когато са 
започнали да връщат кредита и когато все още са дължали на 
банката 40 495 динара, до началото на май т.г. те са изплатили над 
417 хиляди динара. Но зона не е краят на приказката. Останали са 
псиздължсни още 70 хиляди динара, върху които всеки месец се 
начисляват но седем хиляди динара нова лихва.

”В кичилото на януари т.г. дългът възлизаше на около 63 хиляди 
динара, но до началото на май той достигна 154 хиляди. Изплатихме 
84, а 70 нес още сме длъжни. Тъй като СИМПО от Враня още от 
миналата година ни дължи 125 хиляди динара, сключихме тристра
нен договор - "Бор" - СИМЛО - банката - като се уточнихме нашият 
дълг да бъде върнат от СИМЛО. Неотдавна обаче банката

удържа 18,5 хиляди динара" казва Милан Мицов, директор на 
"Бор", като допълва, че "все още не му е известно защо договорът 
не влиза и сила".

Счетоводителката в "Бор" Снежана Василева казва по този 
въпрос: "Кредитът, който от 50 хиляди динара нарасна на 500 000 
хиляди просто ни "уби". Какво бреме за нас е най-новият дълг от 
над 70 000 динара показва и това, че за нето заплата на 100-те 
работници месечно са ни необходими около 75 хиляди динара

Изхождайки от тези факти, плановиците от
давна бяха казали, а и днес казват, че горското 
дело е едиа от най-важните перспективи па об
щината, обаче не се взимат ио-сориозпи мерки за 
практическото приложение на тази тенденция. 
Ето няколко примера.

Пример първи. До повсче то от горите-как го в 
обществения, така и в частния сектор - все още не 
може да се стигне, понеже няма пътища. Засега 

прокарва единствено "Сърбни-шуме -
явно

но главно

пътища
разбира се. до своите гори. Освен от това 
предприятие, горите се експлоатират и от част
ниците, докато останалите предприя тия и органи
зации все още нямат условия за това.

Пример втори. "Напредък" и останалите пре
дприятия и организации, притежаващи гори, не са 
в състояние да ги експлоатират, понеже нямат т.

отновооснови за стопанисване нанар. горскостопански 
горите". Това ще рече, че нямат планове за възоб
новяване и експлоатиране на горите си. Владо

ни

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОТБОР НА ГИД

МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА 

КРИЗИСНОТО ПОЛОЖЕНИЕ
В. Б.

ГРАДНЯ” РАБОТИ НАТРИ СТРОЕЖАИ
във всичките цехове на фирмата. Сега те са на 
обучение и в зависимост от това какви резултати 
ще покажат, ще бъдат приети или не. В ГИД в 
момента работят 1142 души.

На заседанието е разгледано и оборудването 
на цеховете. Констатирано е. че машините са до
ста стари и е необходимо да бъдат подменени. 
Там, където е възможно, ще се компютризира и 
ще се съгласува с НСО стандартите, особено ИСО 
9002 и то в цеха за технически стоки и металния 
цех.

Новоизбраният Управителен отбор на ГИД 
проведе на 10 ептемврн редовно заседание, на ко
ето между другото бяха обсъдени планът и про
грамата за работа на фирмата.

Както ни осведоми Саша Манчев. председател 
на Управителния отбор и комерсиален директор 
на фирмата, приети са две програми, конто пред
варително са получили подкрепа и от синдикал
ната организация. Става дума за програма за про
веждането на технологически, икономически и 
организационни промени в ГИД и програма за 
осъществяване правата на работещите, от които 
фирмата вече не се нуждае.

Що се отнася до първата програма, отбелязана 
е голяма инертност и безделие в работата на ад
министрацията и отделните служби. Програмата 
предвижда анализ на работните места в тези слу
жби, а всеки ръководител на отделна служба тря
бва да направи предложение за процентуално на
маляване на режистите. Като начало това ще бъде 
платена отпуска за около 30% от тях.

Втората програма предвижда "подмладяване" 
на работната ръка, тъй като в ГИД около 200 
заети са с 30 години трудов стаж. На тях е пре
дложено да бъдат изпратени на трудовата борса 
за времето, което им е необходимо до пенсия. 
Първите 60 души още от първи ок гомри ще бъдат 
"прехвърлени на бюрото". За тази цел вече са 
приети за определено време 193 млади работници

Все още в Димитровград има сгради с равни покриви, а това в 
момента означава, че има работа и за строителното предприятие 
"Градня". Въпреки, че тези сгради са сравнително нови. равните им 
покриви все пак не са приспособени към тукашните климатични ус
ловия и е необходимо сградите да бъдат покрити по класическия начин. 
Доста от сградите са строени по един и същи план. така че поставянето 
на покриви до известна степен е улеснено (а е и по-евтино), защото е 
необходим само един проект. За системата от три сгради в центъра, 
наречена "Чешаль". проектът за покрива вече се използва на втората 
сграда, а най-вероятно ще бъде използван и за третата.

Всичките сгради с равни покриви се препокриват от строителното 
предприятие "Градня". В момента се завършава сградата до Пирот- 
ската банка и ресторанта "Блед". Усилено се работи и на "Жоржовото . 
а също и на втората част от солидарните сгради. Чрез изграждането на 
нови покриви, във всички сгради се получават и нови квартири. В 
сградата, наречена "Солидарно", вече са разпределени пет. а след 
завършаването на втората част. на фирмите ще бъдат раздадени още 
шест солидарни квартири, които по-късно те ще предоставят на свои 
работници.

Освен на тези строежи. "Градня" е ангажирана заедно с "Кому- 
налац" и за строежа на "фри шопа" на границата, така че фирмата има 
работа до края на тази и първото тримесечие на следващата година.

Що се отнася до моменталното финансово по
ложение, то не е най-доброто, но, както изтъква 
Манчев, сега е сезонът за изделията на ГИД, за 
обувките преди всичко, което ще подобри доня
къде положението. Предвижда се да бъде осъ
ществена и сделката за износ с "Москвич" (Русия).

На дисциплината, както и на качеството на 
продукцията, ще се обърне особено внимание. И 
онова, което може би е от особено значение и 
което вече се прилага, това е изплащането на 
заплатите според нормата. В ГИД се надяват, че 
от успешното провеждане на споменатите про
грами и договореностите на заседанието на Уп
равителния отбор до значителна степен ще зависи 
и финансовото положение, а оттам и заплатите на 
заетите.

А.т.

НА БЕНЗИНОСТАНЦИЯТА В БОСИЛЕГРАД

ЧЕСТО ЛИПСВА ГОРИВОА.Т.

От известно време насам, особено през последния месец зачести 
липсата на бензин н нафта на единствената бензиностанция в Босиле
град и черноборсаджинте отново започнаха да въртят петролен бизнес. 
Те продават бензина по 10 и повече динара за литър, но не могат да 
предложат достатъчни количества и затова се стигна до редица затруд
нения. Някои от предприятията се снабдяват с горивни материали във 
вътрешността, превозните средства на други пък започнаха да спират 
поради липса на гориво, докато собствениците на леките коли. които 
нямат пари да се снабдяват при черноборсаджинте, отдавна вече не 
използват автомобилите си. Засега не е известно кога ще се нормализ
ира снабдяването с деривати на "черното злато", понеже все още съ
ществуват определени недоразумения между собствениците на бензи
ностанцията - босилеградски "Автотранспорт" и белградски "Беопе- 
трол”.

трпнта, виждал по няколко вълка как пре
сичат шосето, без страх от автомобила и фа
ровете му. Подобен опит имат и шофьорите 
на автобусите от Бабушница до Звонска баня 
и обратно.

Жителите на тези села се страхуват за до
битъка си и са организирали нощни дежур
ства край оборите.

-Тия зверове хич не се страхуват пито от 
кучетата, пито от колите, дори и от хората, и 
по всичко личи са се иакотили много - казва 
оссмдесетгодишният дядо Миливое.

Ловците в Бабушнишки край са предимно 
печалбари и тези дни ще се приберат в до
мовете си - на традиционния събор на 20 сеп
тември. Тогава се очаква да се договорят за 
организирането на хайка за вълци.

- Доколкого не се направи това сега, през 
зимата ще имаме много проблеми - казва дядо 
Миливое ,- когато ще е опасно и за учениците- 
пешеходци.

ВЪЛЦИТЕ
ВЪРЛУВАТ

• През последните 40-ина дни глутници вълци 
върлуват из Бабушнишките села • И най-възра
стните жители не помнят вълците да са се ос
мелили да нападат и обори па само 50-нна метра 
от селските къщи • На 20 септември предстои 
голям събор в Бабушница» когато ловцитс-печал- 
бари ще се договорят за организиране на хайка

В село Камбелевац ма 28 август вълци удавили 
три овци в обора на Люба Милич. Този 65-го- 
дишен селски овчар никога до сега не е виждал 

Интересното е, че неговият обор се намира 
само 50 метра от къщата му. Почти по същото 

време в село Стрелъц вълците удавили 4 овце. 
Водачът на пощенската кола, който ежедневно 
изминава маршрута от Бабушница през Стрелъц 
до Звонци и обратно казва, че често, рано су-

Недоразуменията между двете предприятия още миналата година 
започнаха пряко да се отразяват п върху водачите, предприятията и 
организациите в общината, които поради покриването на разходите 
дълго време бяха принудени да плащат най-скъпо в страната за бензин. 
Сега не само че негодуват, но все по-открито си задават въпроса по чия 
вина спират превозните средства, кой и защо налага по този начин 
санкции на общината.

Дали наскоро ще има отговори на тези и на други спорни въпроси 
зависи и от това дали "Беопетрол" ще приеме инициативата на 
"Автотранспорт” да се проведат разговори, на конто да се опитат да

вълк.
на

Каменко М. Маркович
решат недоразуменията. в. Б.
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В "НАПРЕДЪК" И ОКОЛО НЕГО

НИи?С^ТИЕСАТА* НА ТЕАГЬРА "ХРИСТО БОТЕВ" В ДИМИТРОВГРАД ГОСТУВА В

” ЖЕНИТБАТА НА 

МИШОКА МИКИ”I
.кгсай"“»
преди няколко дни повторно 
ственото

председателя 
и представители на Напредък” 

разгледаха положението в сдин-
статацията ме ппо^НСКО Предпр,,ятне в общината, но освен кон- 
5 ппг™ продължава нзклюнително тежката ситуация не 
^Г“°1еН"гКОНКретш' Предложения как тя да бъде променена 
данни" Сегт ”е®пвалотежко положение и това показватголям брои 
на Фонда зз "К?Л° 230 х,,ляд" д,шара-от ко»то 175 хиляди
дннаоп кпепит "н "С' коит?.пРез апРпл т.г. и бе отпуснал 200 хиляди 
август насам „1.^‘шредък о6аме не Успя да върне кредита и от 10 
прия?ието м,г г Р 'КаТа Му е блок"рана- Дефицитът на пред 
Р те неюп! окаже далече по-голям, ако към него се добавят 
"Наипепъс”? заплати на 58-те работници. Наистина и

има свои длъжници, които му дължат около 190 хиляда
динара, но все още е под въпрос дали цялата тази сума ще се влее в 
каста му, понеже някои от длъжниците вече са фалирали, а за други 
не е известно дали изобщо съществуват.

Според мнението на част от присъстващите работници. "На
предък тряова да се раздели на две-три малки фирми. Други са на 
мнение, че трябва да се избере нов директор, трети целият 
Управителен отбор да бъде разпуснат... Преди тези разговори в 
Напредък бе проведено заседание на Скупщината на предприяти

ето, на което беше също поискано да се разпусне Управителният 
отбор, за който някои работници твърдят, "че 
полуграмотни хора. конто не са в състояние да обуздаят безотго
ворния директор". Поради недостатъчен брой гласове предложе
нието не е прието.

И по време на споменатите разговори ясно проличаваше, че във 
фирмата съществуват две по-големи групировки, които не са в 
състояние да съгласуват мненията си. Докато бившият директор 
Бранко Младенов изтъква, че фирмата се ръководи от безотго
ворни хора и че тя стремоглаво пропада, сегашният директор Ди
митър Йорданов казва, че предприятието е попаднало в безизходно 
положение по вина на Младенов, който го оставил в дългове и че 
то е пропаднало тъкмо поради издължаването им.

И докато сега всички посочват "правите пътища" и казват за 
себе си, че са прави, а ? другите - виновни, фирмата все повече губи. 
При условие, че до 10 октомври - до когато е законният срок да се 
издължат дълговете - не бъде освободена джиро-сметката й, ще 
започне фалитна процедура. Една част от работещите смятат, че 
само чудо може да я спаси от фалит. Други са на мнение, че фалитът

На 11 септември детската сцена Самодейния театър ” Христо Ботев” от Димитровград 
се представи пред връстниците си в град Ниш. На сцената на Кукления театър те 
две представления на спектакъла ’ Женитбата на мишока Мики” от българския автор 

нколаи Фол, постановка на Стефан Методиев, гост-режисьор от Драматично-музикалния 
театър Константин Киснмов” от Велико Търново.

Това бе първото мероприя
тие в реализацията на договора 
за взаимно гостуване между Ку
кления театър от Ниш и само
дейния театър "Христо Бот- 
ев"ог Димитровград и повод за 
разговора ни с ръководителите 
ма двете културни институции.
Както си му е редът, домакинът 
даде предимство ма гостенина - 
Слободан Алекснч, управител 
на театъра в Димитровград.

- Нашите приятели и колеги 
от Ниш ни предложиха нещо, ко-

към
изпълниха

сто извъпредно много ни зара
два. нещо, което приехме наи
стина на драго сърце - веднъж в 
месеца да гостуваме на тяхната 
сцена в Ниш 
Алсксич на въпроса ни как се 
стигна до това гостуване. 
Предложението на Нишкия кук
лен театър ни радва поради две 
основни причини: първо, защо го 
идва през юбилейната и за нас и 
за тях година - 110-годншнината 
на театъра в Димитровград и 40- 
годишнината на Кукления татър 
в Ниш и, второ, защото в Ниш 
има толкова много основни

е съставен от

отговори г-н

Димитровградските артисти на сцената на НКТ

училища и ученици, че докато 
всички видят една пиеса, ние ще 
подготвим втора.

Дали това е първото пред
ставяне на малката сцена освен 
Димитровград?

- В никакъв случай. До сега 
сме имали две постановки, с кои
то стигнахме дори до Прегледа 
на самодейните колективи за де
тска сцена в град Бечей, откъ- 
дето се завърнахме и с награди - 
за най-добра актриса, най-добър 
артист, награда за сценография, 
за постановка. Но това е пър
вото излизане на "Мишока Мн- 
ки” извън сцената в Димитров
град.

е много по-изгодно решение, отколкото и занапред да се намират в 
живия пясък, наречен "Напредък".

в. Б.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ МЕ
РКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО НА ТУБЕРКУЛОЗАТА 
ПРИ ХОРАТА И ЖИВОТНИТЕ

НЕОБХОДИМО Е 

ПО-ОТГОВОРНО ОТНОШЕНИЕ 

КЪМ ДОБИТЪКА
Велимир Костов и Слободан Алексич

те съображения когато нредло- който ще сс проведе от 21 до 26
септември. Там ще сс предста
вим със спектакъла "Т^пте пра
сета", който е истински 'хит", за
щото с него спечелихме награди 
и на фестивала в град Котор, и в 
Бачка паланка.

Автор па текста е български
ят писател Николай Фол, поста
новчикът също е от България. 
На кой език е подготвена внос
ката?

жихте сътрудничество на дими
тровградските самодейци?

- Както и колегите от Дпмп-

През следващия месец ветеринарите ще извършат контрол 
на говедата, за да установят има ли заразени с туберкулоза 
животни тровград, така и пие през тая го

дина отбелязваме мбилей - 40 го
дишнината на Кукления театър.
През това време ние станахме 
един от най-добрите куклени те- ри за сътрудничество и с други 
атри н едрината, а това е доста- български колективи, 
тъмна причина да пожелаем да 
се представим поне в околните ржпвнпя куклен театър в София 
градове. Димитровград е едва па „ тоц гостува на нашата сцена 
стотина километра от тук. Най- 
добрият начин за сътрудниче
ство са разменните гостувания, а „ с Варненския куклен театър, 
с традицията си от 110 години Известният режисьор Злати 
днмитровградчани наистина им- Златев от Варна бе постановчик

на спектакъла "Спящата краса- 
Кога Кукленият театър от вица”, с която ние открихме 

юбилейния си сезон. Установи-

«===»
лекарите и да взима жертви сред леград, се подчертава, ю 01 |у 
хората и животните. В Пчински беркулозата трябва сериозно да 
окръг например с тази опасна се предпазват всички, понеже от 
болест годишно се заразяват ок- пея заболяват и хора га, и живо I - 
оло 150 души. Миналата година ните.

Босилеградска община са рег- да се пренесе 
истрираки десет нови случая, два човека и обратно. Същсврсмсн 
от кои го са завършили със смъ- но те призовават животновъд - 
рт Като имат предвид последи- те в общината да °™арвлт -
цитс от туберкулозата, лекарите

- Р ж™. ди-п^и^-с.
ВЙ&Щ—... . ГЖКГЛ

и същото ще бъде нро-

- Преведохме я на сръбски 
поради практически съображе
ния - за да можем да я предста
вим и на децата в цяла Сърбия и 
Югославия. Дълги години наши
ят театър подготвя пиеси и на 
български, и на сръбски език, за
щото се с тараем да изтраем и ед
на друга благородна роля - да 
спомагаме за взаимното опозна
ване на българската и сръбската 
драматургия, ме само за деца, а 
изобщо.

Театър ”Христо Ботев” от
чита забележителни успехи и с

Нашият театър има догово-

- Такъв договор имаме с Дъ-

Освен това болестта може 
от животното на юни с представлението 

Петя и вълкът'. Сътрудничим
презв

ат какво да покажат.

Ниш ще гостува в Димитров-
хме добри връзки и с кукления 
театър във Видни и се надяваме 
през следващата година да гос
туваме и в тези български гра
дове. Договорите ни за сътруд- 

Прсдстон ви н гостуване в цц.,сство предвиждат не само
гостувания с иред- 

- С удоволствие се отзовахме стапленим, но и обмен на сие- 
иоканата да участваме в таз- циалисти, литература и други 

годишния седми Международен форми на общуване, 
фестивал

представленията си за възраст
ни. Кога нишките любители па 
театъра могат да ви видят тук?

- И за това сс договорихме с 
г-н Костов. Сцената па Нишкия 

използваме п

град?нотните 
цедено през октомври.

Резултатите от диагностици- 
изтъква в информа-

казва, че - Най-вероятно в началото на 
следващия месец. Конкретната 
дата все още не е уточнена.

За турбекулозата се 
е болест на беднотията. 
Понеже живеем във време, 
когато има далече повече 
бедни, отколкото богати 
дебне почти всички. Н 
Босилеградска общини 
болестта се открива в по- 
късните й стадии, понеже не 
се провежда задължителното 
след всяка десета година т. 
нар. флуорографско снимане 
иа населението.

райето, сс 
цията, ще бъдат вписвани взд- 

животните. Ьез куклен театър ще 
за вечерни представления за гра
жданите. Все още не сме устано
вили точната дата, по пай-перо- 

15 или 16

, тя Бьлгария? взаимниравни книжки па 
тях собствениците на животните 

могат да получат задъл- иане ще
жителното удостоверение за зд- 

състоянис иа до ящо това ще стане на 
октомври, когато отново идваме 
с малката сцена.

Г-н Костов, какви бяха

куклено-театрален 
"Двама са малко - трима са мно
го” в българския град Пловдив,

равословното 
бичето си, т.с. нс могат да гонро- В, Богооп

дядат на пазара. паши*
в. Б.
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Георги Йосифов е роден на 
30 септември 1955 год. в 

Димитровград. Полувисшо 
педагогическо училище 
завършва през 1977 в 

Белград, а след това се 
дипломира в

Художествената академия в 
Нови Сад, специалност 
живопис, при професор 

Бошко Потрович. Занимава 
се с живопис, илюстрация и 

сценография. 
Сценографични решения е 

направил за около 200 
театрални спектакла в 
страната и чужбина, а е 
автор и на повече от 600 
илюстрации за учебници.

В КИЦ"ЦАРИБРОД" БОСИЛЕГРАД

Инициатива за 
формиране на 
местен музей

20-ТА САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА 

НА ГЕОРГИ ЙОСИФОВ
11а проведеното към кр

ая на миналата седмица засе
дание Изпълнителният от
бор на Общинската скупщи
на и Босилеград прие ини
циативата на Етнографск
ото дружество за сформира
не на местен музей. Новос
формираната културна ин
ституция, се казва в съобще
нието, първоначално ще ра
боти в рамките на Центъра 
за култ ура, където ще й бъ
дат обезпечени делови по
мещения, а Управителният 
съвет на Центъра за култу
ра трябва да изготви ориен- 
тационна програма за рабо
та, като при това се ползва 
опитът на Народния музей 
от Враня и други подобни

I
В помещенията па Култур- 

цептьр
акварели, от които ясно се виж
да, че авторът им е голям май
стор, успешно овладял художе
ствени те техники, извънреден а- 
кварелист, използващ специфи
чна фигуративност.

Чрез картините си и с помо
щта па своят а художествена им- 
агинация, той успява да ни въ
веде в едно пространство извън 
времето, да създаде метафизи
чна представа, Йосифов реализ
ира педантно илюзията за така
ва атмосфера. В неговите кар
тини светлината и сянката съче
тават супермодерната арабеска- 
запустели улици с потънали в 
тротоара къщи създават впеча
тлението за един сюрреалисти- 

чен град, който, като живо същество, е потънал в сън и с помощта 
на този сънотворен флуид се промъкнал в един друг сън.

Изложените картини са работени в ярки жълти, червени и ли
лави цветове. Понеже е работил и на морето, в много от картините 
преобладават и сини цветове, а този оттенък той носи и от старо
планинските цветове, особено от небесната синева. Рисунките му 
са изработени с милиметрова прецизност, а композициите са му 
съвсем свободни и в тях преобладават човешките фигури.

Гост на изложбата бе и пианистката Милена Огнянова ог 
София, която изпълни на пияно няколко музикални творби от

ио-информацпоппия 
"Цариброд" в Димитровград па 
11 септември беше открита из
ложба на димитровградския жи
вописец Георги Иосифоф, които 
живее и твори в Нови Сад. 11ет- 
надесет години Йосифов е офи
циален сценограф на традицион
ната манифестация "Змаеви де
тски игри" в Нови Сад. Досега е 
създал множество сценографии, 
както и илюстрации към книги, 
предимно за деца. Работил е в 
Сръбския народен театър, а ве
че няколко години работи като 
живописец на свободна практн-

ииституции.
Основната цел на мест

ния музей е да се запази от 
изчезване материалната и 
духовната култура на нашия 
край чрез научно-творчески 
изследвания на Босиле- 
градското краище, включи
телно и на Божица, Топли 
дол и селата от Клисурския 
район, които също при
надлежат към културата на 
българския етнос.

Една от изложените картини на Йосифовка.
Пред множество гости - как

то от страната и Димитровград,
така и от България, изложбата беше открита от Иебонша Иванов, 
директор на КИЦ, а за творчеството на Георги Йосифов вдъ
хновено говори извесният димитровградски журналист Стефан Ни
колов.

Георги Йосифов се представи пред димитровграда 
тели на изкуството с но трн-четнри рисунки , "масла"

ките люби- 
, пастели и м. я.

можем да се

НАКРАТКОЙосифов е един 
художници, които

к ' изложбата. _____

На 25 септември т.г. в поме
щенията на КИЦ ще се проведе 
литературна вечер, в която ще 
участва известната българска 
поетеса Блага Димитрова, а на 
23 октомри тук отново ще гос
тува Антон Дончев, автор на 
"Време разделно", който ще 
представи две свои нови книги.

известни автори.
Г-н Георги Йосифов е имал досега 19 самостоятелни изложби, 

а тази в КИЦ "Цариброд" е двадесета. Излагал е в Белград, Нови 
Сад, Вуковар, Шид, Будапеща и др.

Накрая ни остава да се гордеем, че имаме тъкъв живописец, 
който сред редицата димитровградски художници е успял да заеме 
престижно място в художествената сфера и да му пожелаем още 
повече творчески успехи и изложби.

Д. Димитров А.Т.

ким™, ситатнмя°°о
ПРЕДСТАВЕНИ ДВЕ КНИЖКИ НА СП. "ГРАДИНА"

” ВИЕНСКИТЕ АКЦИОНИСТИ” И 

ПРЕЛЕСТТА НА ЧЕТЕНЕТО
терен за "златното време" на 
френската култура.

Включвайки се в отбелязва
нето на 800 - годишния юбилей 
на манастира Хилендар, си. 
"Градина" помества на страни
ците си стихове и рисунки от из
вестния белградски пост Зоран 
Милич.

В рубриката "Думата е доку
мент’ , която сс редактира от Ра- 
дмило Пейич, са представени тв
орби на преводача Мариан Дан, 
д-р Горан Максимовнч, поета- 
преводач Велимир Костов, лека
рите проф. д-р Храннмнр Ко
стни и проф. д-р Радослав Живнч 
и други.

В края на миналата седмица 
в Ниш бяха промовирани двете 
най-нови книжки на списание 
"Градина”. За съдържанието на 
априлския брой и двуброя за май 
и юни и за целите на редакцията 
пред журналистите говори гла
вният редактор Горан Станко- 
вич

Симич, който сега живее в Ав
стралия.

За разлика от тази, следва
щата книжка на списание "Град
ина” - двуброят за май и юни - е 
направена така, че да достави на 
читателя си истинско удоволст
вие от четенето. В нея са поме
стени голям брой текстове, пре
димно художествена литерату
ра, белетристика и поезия, както 
и есета, литературна критика и 
очерци.

Началните страници са пре
доставени на нолемичната пое
ма, озаглавена "На скъпия Са- 
ша” от Владимир Ягличич, таз
годишен лауреат на наградата 
"Бранко Милкович", а са пред
ставени и още двама добри по
ети, които живеят и творят във 
вътре шността 
Любиша Мишич от Кралево и 
Горан Траилович от Панчево. 
Тази
предлага и два истински бисера 
на преводната литература - нем
ската писателка Ана Зегерс е 
представена с”Попътна среща 
разказ за срещата на Кафка, 
Хофман и Гогол, възможна само 
в литературата. Вторият е от 
аристократическите среди на 
Париж - разказът "Гостът от 
последното тържество” от Вили 
д’Лил Адам, който носи в себе си 
мистичен символизъм, харак-

венш-
струва 502 000 динара. Излезе оба
че. че широчината на уличното пл
атно е само пет метра, което не е 
достатъчно за разминаване (след 
като се сложи бордюрът) на два 
автобуса или камиона. Беше на
правен нов проект, с който ули
цата е разширена на 6 метра. Това 
значително оскъпи работите и ок
ончателната сметка за улицата е 
836 500 динара. Към това трябва да 
добавим и 31 000 динара, които са 
изразходвани за преместването на 
каменната ограда в началото на 
улицата. Значи за уреждането на 
тази улица са изразходвани общо 

А.Т.

Така нарекоха новоизградена
та улица "Найден Киров" в Димит
ровград директорът на "Ниског- 
радня”от Пирот и неговите сътру
дници, след като тя беше завър
шена. Улицата със сигурност не е 
авеню, но има шанс да стане една 
от най-хубавите в града, стига хо
рата. конто живеят тук да не я за
трупат с боклук и да разхубавяват 
дворовете си.

А не са малко средствата, изра
зходвани за нейното благоустро
яване. Да припомним.че първона
чално беше предвидено да се пос
тави тротоар и тя да бъде асфалти
рана цялостно. Това трябваше да

- Книжка № 4 на сп. "Град
ина” изцяло е посветена на виен
ските акционисти - група худо
жници, събрани около Херман 
Нич през 60-те години на века. 
Интересно е, че тази група отх
върля закостенелите разбира
ния за същността и обществе
ната роля на изкуството, всички 
табута и с катарзис чрез само
жертва се стреми да активизира 
нови духовни сили. Онова, от ко
ето жителите на австрийската

В. Богоев 867 500 динара.

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ ящем живее в Любляна.
На обявения конкурс за първия комерчески 

полет в космоса се обажда и Драган и бива избран 
между 400 кандидати. Той вече е ходил на едно
месечна подготовка в Москва, понеже полетът е 
съвместно начинание между двете водещи ко
смически сили. И ще ходи всяка година до полета. 
Обаждайки се, Илия е изразил желание да се на
мери начин да получава "Братство", за да може да 
бъде осведомен за събитията в родния край. Опи
тахме се да се свържем с Живадинови по дадения 
телефон, но не успяхме. Ако успеем, ще осведомим 
нашите читатели по-подробно за подготовката на 
Драган Живадинов за космическата му екскурзия.

на страната:
столица се възмущаваха и ужа- 
саваха през 60-те години, - "виен- 

акционизъм” - сега е почти 
официално австрийско напра
вление в изкуството и се възпри- 

като своебразен принос на 
съвременното

Кусовранец в 

космоса"
книжка на списаниетоския

ема
Австрия 
изкуство. Това е само още едно 
от доказателствата 
ното проникване между худо
жественото и утопията - каза 
Станкович.

• •към
На пръв поглед прилича на шега, но е факт: 

един кусовранец ще пътува в космоса с първия 
комерчески полет през 2003-та година! Става дума 
за ДРАГАН ЖИВАДИНОВ от Любляна, 
режисьор по професия. Това лично е съобщил в 
общината бащата на Драган, Илия Живадинов, 
кусовранец, който като военен пенсионер понасто-

за взаим-

Тази тематична книжка на 
сп. "Градина" беше подготвена 
от нишкия живописец Небойша

А.Т.
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КЪМ 55-ГОДИШНИНАТА ОТ ПЪРВАТА ПАРТИЗАНСКА 
АКЦИЯ В БОСИЛЕГРАДСКО

ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В НАШИЯ 

КРАН НЯМА ПЕРСПЕКТИВА! ВЛАДИМИР ГЕШЕВ - 

ЗАБРАВЕНИЯТ ГЕРОЙИмето на Д-р Георги Антов
споменато в "Братство” 

през месец февруари 1997 год
ина, когато беше представена 
книгата Говедарство”, която се 
ползва като учебник в Селскос
топанския факултет в Нови Сад 
Тогава научихме, че той е напи
сал този учебник от 700 страни
ци заедно с колегата си Тимотей 
Чобич, като учебникът обхваща 
три области на скотовъдството: 
Биологични основи. Принципи и 
практика на храненето и Произ
водство и технология. Книгата е 
печатана през 1996 година.

Антов е роден през 1938 год- 
Горни Криводол. Пър 

начално е учил на село, а гим
назия е завършил в Димитров
град. След това е следвал в Сел
скостопанския факултет в Ско
пие. като средната бележка на 
изпитите

беше областта на стопанството и от- Владимир, второто дете на Костакия и Пенка Гешеви от босиле- 
градското село Горна Любата, е роден на 19 юли 1919 година. Баща му 
се занимавал с търговия, но бил и механджия, а майка му - домакиня. 
Малкият Владимир завършва четирикласно училище в родното си село 
и продължава образованието си във Враня, където завършва гимназия 
през учебната 1938/39 г. Бил е отличен ученик. В началото на след
ващата учебна година се записва като редовен студент в Юридическия 
факултет в Белград и там попада в компанията на студенти с кому
нистически възгледи, възприема идеологията им и става коминист. 
През 1941 год. е арестуван и затворен като борец против фашизма и 
тогавашния режим. Прекарва два месеца в затвора в Земун, от който е 
освободен по заповед на Комисията за освобождаване на българи от 
югославските затвори.

След кратък престой в Белград Гешев заминава за София и веднага 
се записва като редовен студент в Юридическия факултет. За кратко 
време се проявява като отличен студент, за една учебна година взима 
изпитите за два курса и получава държавна стипендия. В столицата на 
България той се запознава с много хора от Босилеградския край, но 
най-добри негови другари са студенти от различни краища на страната, 
закърмени с антифашизъм и комунистически идеи. За един кратък 
период Гешев става един от най-активните нелегални политически дей
ци в Софийския университет. Обаче антифашистката и комунисти
ческата му дейност не остава за дълго незабелязана от полицията и през 

лятото на 1943 година той решава 
да отиде през ваканцията в Горна 
Любата. Тогава успява да се свъ
рже с Вранския партизански отряд 
(сред бойците на отряда имало и 
негови съученици от Враня и със- 
туденти от Белград), но не прек- 

^ ратява и връзките си с видни дейци 
на Българската работническа пар
тия (БРП).

"На традиционния народен съб
ор на Илинден на 2 август 1943 год
ина в с. Горна Лисина. на поляната 
недалеч от църквата се събират 
близки, познати и съученици на 
Владимр Гешев, член на БРП. сред 
които: Евстрати Стаменов Илиев, 
секретар на ОК на БРП, Виолета 

РЦ Тимева Калайджийска, председа- 
||1 тел на ОК на РМС. Владимир Спа- 
|§|| сов, член на ОК на РМС, Иван Си- 
®И меонов Стефанов, член на ОК на 

РМС, Иван Веселинов Илиев, сек
ретар на БРП в с. Долна Лисина и 
член на ОК на БРП. Григор Спасов 

Велинов, член на БРП и Стоянчо Христов Гогов, член на БРП. Те 
обсъждат политическата обстановка в България и развитието на съби
тията в СССР въз основа на информации, изнесени от Владимир Гешев, 
Виолета Тимева и Евстрати Илиев. Илиев информира присъстващите 
за дейността на Трънския партизански отряд, както и за дейността на 
БРП и РМС в Босилеградска околия. По предложение на Евстрати 
Илиев присъстващите вземат решение да започне формиране на 
Босилеградски партизански отряд с командир Владимир Костакиев 
Гешев. На Гешев е възложено да включи в отряда бойци от цялата 
околия и да установи връзки с Трънския партизански отряд"- 
Владимир Спасов в "Комунистическо дело” брой 5 от 1 март 1995 година

(Спасов е генерален секретар на
------------------------------------------- ЦК на новата БКП, а е родом от

Долна Лисина). Взето е и решение 
всички присъстващи да станат 
съучредители и членове на отряда, 
както и решение за отбелязване на 
20-годншнината на Септемврийс
кото антифашистко въстание с на
падение на Босилеградския парти
зански отряд на полицейския уча 
стък в Долна Любата или Горна 
Лисина, по преценка на командира 
на отряда.

Владимир Гешев не прекъсва 
връзките си със своите съученици- 
бойци от Вранския партизански 
отряд, кореспондира с тях, среща 
се и съвместно решават да бъде 
опожарен полицейският участък в 
Д. Любата. През нощта на 23 сре
щу 24 септември 1943 година пар
тизаните нападат общината и по
лицейския участък в това село. В 
завързалата се престрелка е убит 
старши полицай Иван Ангелин- 

роден в е. Лсчевцн, Кюстен
дилско. Опожарен е целият общи
нски архив и е взето цялото оръ
жие на полицейския участък. Про
ведено е и първото събрание с на
селението, на което Гешев произ
нася реч. "По това време Васко 
Дукатскн е на работа в поща 
Пловдив, а Милан Гогов - войник в 
13-ти
полк" - разказва Владимир Спасов. 
След тази акция Гешев не се раз
деля с бойците на Вранския парти
зански отряд, който продължава 
похода си към Сува Любата и 
[Дървени град.

глеждането на добитък. Зная 
особеностите, климата и възмо
жностите на нашия край и съм 
против инвестициите, които се 
вложиха в създаването на фер
ми, които не е трябвало да се 
плануват така. Успокоявам се 

м старата поговорка, че "ни
кои не е станал владика в своето 
село”, но пропадането на фер- 

другите начинания в на
шия край трябва да са поука за 
бъдещето. Ако ме запитате дали 
скотовъдството в нашия край 
има перспектива, ще кажа,че ня
ма. Няма го основното условие, 
а то е МЛАДИ ХОРА, които да 
поемат в свои ръце скотовъдст
вото. Имаме

със

мите и

ина в во-

паенща, вода, ли
вади, гори, имаме ресурси, но са 
нужни хора знаещи и можещи. 
Науката трябва да помогне, за да

д-р Георги Антов

тастрофалното земетресение 
през 1963 година и се прибрал 
към нашия край. Може би е щял нс сс вРЪ11<амс, скотовъдст

вото от преди 100 години. Живо-
му е най-високата - 9,90 

бил най-добрият студент 
последните двадесет генерации 
в Скопскня университет. По вре
ме на следването си той полу
чава и специална стипендия. На
учните степени в кариерата си е 
получавал постепенно: аспиран
тура през 1986 в Селскостопан
ския факултет в Земун, защите
на докторска дисертация през 
1989 година в Нови Сад в област-

и е на да остане тук, но не получил се
риозно предложение за работа и 
се преселил.

В разговора с д-р Георги Ан
тов пожелахме да чуем мнени
ето му за сегашното положение

тновъдството изисква преди вси
чко млади хора и модерни ме
тоди на производство.

Д-р Антов няма положител
но мнение и за екологичсския 
проект "Стара планина”, който 
се изготвя от Югославия и Бъл
гария. "Мисля, че такива еколо
гични проекти могат да се реал
изират само в развитите страни, 
които имат достатъчно храна и 
добитък. А щом като страните 
са бедни, голям въпрос е може 
ли същевременно да има и ин
тензивно произвдетво на храна, 
и екология ’ - казва той.

"Привличат ме прекрасните 
местности и гори на Видлич и 
Стара планина. Нали съм "задо- 
сн” с първо мляко в планината и 

Когато разговаряш с такъв ДНес често пъти отивам да видя 
човек сериозен в старата ни къща а Горни Крипо-
.ятълбочен в науката, Д°л н да се полюбупам на скъ-
™»тп зуми са премерени, пнте родни места. За.штересо-
чииаилу* г пбек- вансъм да се направят планове и
изказани точв по_богат пътища, така че красотата на зе-
тивно, чувстваш че леното буково море да стане до-
и ти. И се чувстваш г рд» стъпна за очите на изморените
от нашия край са излезли граждани” - въодушевено разка-ггпгдагж-

ш
и по-нататъшното развитие на 
скотовъдството в нашия край.

- Веднага ще кажа, че съм 
смутен и изненадан от това, че 
никога хората от Димнитровгра- 
дско не са потърсили съвет от 
мен за положението на скотовъ
дството. Аз съм запознат с вси
чки планове, които се правят в 
тази област за цялата територия 
на държавата ни. познавам вси
чки утвърдени учени, които зна
ят какво трябва да се направи в

Ш
■

та на генетиката - науката, пред 
която стоят нови, дори застра
шителни научни изследвания и 
възможности. И съпругата му 
Ангелия е доктор на науките със 
същата специалност като съпру
га си. Семейството на Георги 
Антов живее в Зренянин. имат
две дъщери - едната е технолог и 
вече е асистент във факултета, а 
другата е завършила икономи
чески факултет, но има и музи
кален талант и свири на бас-ки
тара.

Владимир Гешев

Нашият доктор на науките е 
повече в Нови Сад и там ще ра
боти още няколко години. В Зре
нянин той има пчелни кошери, а 
любовта към пчелите носи още 
от село, от Горни Криводол. Пр
еди е имал намерение да остане 
в Скопие, но е преживял там ка

зва нашият известен учен.
пише

Лилия Нойкова

о ПОДАРЪК

ио » «г

гг
____ _ ' ■*: Гг н

> 1

; .у!

Т/‘ ков,
г ъФ - шт.

Собственичката на тазикъща, намираща са наул. ЧНайден 
V мо! и Димитровград (която живее в Белград) не

Но<се,|щложи^хор1т1^коитона ^^^^рр^д^^^иехем^за^а
затова листата на дървото

Не се ходи вез Подарък а нова къща^ казва^ 
нашити народ. Точа го знаят и чеширмаию 
ПършойоГшичани, дошла па тържественото~ 
откриване на стационара: художникът Драган 
и докторите Симеон, Сава и Новко. Зад карти
ната е и една "върчва ", някога Ползвана за 

сега за украса - разбира се,

В

Кюстендилски пехотен

туршия, а 
обработена от художника. - Слодвп -

Александър-Сашо Младено*П^^ГкГвоПможГ„ГнапщГиивп,т: сега пито тротоарът е 
вече ще е слива!

А.Т.

тротоар, нито сливата А.Т.
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ПРОСТРАНСТВЕНИЯТ ПЛАН НА СЪРБИЯ И РАЗВИТИЕТО НА КРАЙГРАНИЧНИТЕ ОБЛАСТИ (1)

ФАКТОР ЗА БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ
Селско стонпнстио, хидрология, природни ресурси, население

ономи леска цялост е център, който може да въздейства 
върху развитието на цялата област. Пирот и Враня са 
именно такива центрове. В йерархията на градовете се 
дефинират и градските центрове, а един такъв център е 
и Димитровград.

Селските области в републиката са класифицирани в 
10 групи в зависимост от демографските, стопанските, 
транспортните и ост аналите им характеристики. Класи
фикацията е извършена така, не мероприятията, които 
са предназначени за отделните групи, да могат да се 
прилагат и за други групи, когато става дума за един и 
езици или за подобни проблеми. В зависимост от осо
беностите им три от общините спадат към следните три 
групи:

- Бедна област* с жизнен стандарт на населението,

В периода, през който беше изготвян Простра!I- изградени още няколко. Предимството е дадено на из- 
стаеният план на Република Сърбия, обществеността граждансто на акумулацшгге Кончул па р. Ьинлчки 
беше информирана за основните цели, залегнали в този Морава, Зсбица във В. Косапица и Одоровци нар. 
твърде важен документ. Разбира се, сз»ответио място в Ерма. Вън врз»зка с последшгга акумулация трябна да 
него получиха и областите, а конто живеят иай-голям споменем, че тя отдавна фигурира в плановете, но лип- 
брой читатели на в. "Братство” - общините Босилеград, сва желание за изграждането й. Заплануваният й обем 
Димитровград, Сурдулнца и Бабушшща. Целта на този е 18 милиона кубически метра вода, а предназначението 
текст е да посочи най-важните решения в плана, които й е многостранно: туризъм, риболов, напояване, произ- 
се отнасят за споменатите област и.

В Закона за Пространствения план па Република 
Сърбия ("Службенн гласник РС" бр. 13/96), както и в 
самия план тези области се наблюдават като фактор за ска община сс предвиждат по-ин тензивни изследвания 
бъдещото развитие. В плана са посочени природните па залежите па метални руди, и в централната й част е 
ресурси и създадените потенциали в отделни части от запланувано проучване на залежите на нсмстали и из- 
тернторнята на републиката, като при топа е опреде- граждане па съответните флогации. Звонският край 
лено и мястото им в общото бъдещо развитие на Сър- трябва да се дои «следва, за да се утвърдят 
бия. Периодът, за който е изработен Териториалният действителните
план, е ограничен до 2010 година, докато капиталните експлоатация на въглища и евентуално на 
обекти в инфраструктурата са проектирани за период метали, докато в западната част на Бабуш- 
от 30 години. Чрез утвърждаване на развойните при- нишка община ще бъдат изследвани залс- 
оритетн, районизацията, деметрополизациита и равно- жите на глина п метали. Територията на 
мерното регионално развитие е създадена основа за Димитровградска община привлича интерес 
пространствено и друго планиране на по-долнпте рап- със залежите па въглища и евентуално на 
нища, без нарушаване на общата концепция на Терито- метали, както и със залежите на декора- 
риалния план. тивен кам ък в пределите на Стара планина.

В аграрната област' се запазва съществуващата прои- В областта на енергетиката не може да сс 
зводствена структура и ориентация. Животновъдно- очаква изграждане на значителни обекти в 
овощарско-лозарският район, който е разположен по близкото бъдеще, защото не съществуват 
долината на река Нишава н "стига” до Димитровград, условия за това. Щ
обхваща и западните области на Бабушнишка община.
Южната част на Дими тровградска община и Звонският Димитровградска община през нейната те- 
край представляват отделен микрорайон, предназначен ритория мина далекопроводът Ниш - София Щ 
за комбинирано животновъдство. По-високите предели
на Димитровградско и Боснлеградско са дефинирани (400 КВ), а в скоро време тук трябва да мине 
като краища за естествено угояване на добитък, а пред
видените за тях мероприятия ще насърчават частното 
животновъдство и мелиорацията на планинските ли
вади и пасища.

водство на електроенергия и ир.
На територията на споменатите общини не съще- 

стпува действащ рудник. В южната частна Босилеград-

завъзможности

Поради изгодното местоположението на

Някога сме имали и овце, и овчари, а днес имаме само пусти 
пасища и - планове

и газопроводът. Благодарение на това об
стоятелство Димитровград ще има възможност да бъде по-нисък от средното равнище и социалния минумум. 
един от първите градове в нашата страна, който ще се Причини за това са несъответната инвестиционна поли- 
газифицира. От аспект на енергетиката термоминерал- 

За Бабушнишка община сс предвижда интензивно, а ннтс вод„ 1Ш з,Юнска баня са безполезни, 
за Димитровградска - селективно залесяване. В оста-

тика и липсата на социално-икономически мероприя
тия. Състоянието трябва да се промени чрез ускорено

Територията на Пиротския регион е застрашена от икономическо развитие;
налите области влагането на средства в развитието на обезлюдяване. Според прогнозите на демографите, в " Обезлюдваща се област поради ниския наталитет, 
горите ще бъде в съответствие с основното предназ- периода до 2011 година броят на жителите в региона ще разтрогване на емоционалната връзка с имота, чувство

спадне от 1,2 до 0,94 процента от общия брой жители на на несигурност и други причини. Предвиждат се мерки 
Водоснабдяването също е проектирано в съзвучие с Сърбия (в Димитровградско - от 0,14 до 0,12%, в Баб- Да се повиши мотивировката за оставане на хората в 

природните условия. В горната част на южноморав- ушНишко - от 0,2 до 0,11%). За Вранскня регион (7 тазиобласт; 
ската система, където се разчита на значителни коли- общини) се прогнозира намаление на населението само 
чества подземни води, вече са изградени няколко акуму- с 0,04% (от 2,49 на 2,45%), но в Босилеградска община, звитието си поради географското положение, малката 
ладии (Власина, Лнсина, Първонек) и е запланувано КОято е включена в този окръг, процесът на обезлю- ефективност на инвестициите н парциалното съблю- 
нзграждане на акумулация на река Пчиня. От тази сис- дяването ще бъде драстичен и ще "погълне” дори една даване на развитието на периферните им части. Затова 
тема трябва да се снабдява с вода и Босилеград. Висок трета от сегашното й население, т. е. броят 
(Димитровградска община), южната част на Бабушни- в общината ще бъде намален от 0,12 на 0,08 процента мнческата политика, изграждане на инфраструктурата 
шка и западната част на Босилеградска община са про
възгласени за защитени басейни на надземни води. В

начение на тези области - животновъдството.

- Планинско-крайгранични области, изостанали в ра-

се предвиждат радикални промени на социално-иконо-на жителите

и създаване на други условия за развитието на тези 
области и за по-добър живот на хората в тях.

- Следва -

от населението в Сърбия!? Тук употребяваме поняти
ето "регион”, а не "окръг”, защото окръгът е част от 

цялата южноморавска регионална система съществу- административното разделение на републиката, а в 
ват общо 13 акумулации, но е запланувано да бъдат Пространствения план регионът се дефинира като нк-

Петър ТАСЕВ

рите власи произвеждали на бачиите (катуннте). Запаз- съсирването на последния слон сиренето в тенекиите се 
вало се и било ядливо по три години!

А фетата за пръв път била изработена сравнително получават буци с тегло 700-1200 г. Чисти, бели, употре- 
неотдавна в млекарското училище на град Янина, Епир бими и след два дена саламурене. Те са без шуплевини, 
- Гърция. Оттам се разширила по цяла Гърция, а след сланчести, кисели, пикантни... 
това преминала и в други страни. Фетата може да се
получи от овче, краве, козе или смесено мляко. При- с традиционната технология са: спестява се над 10% 

Предложение. ГосПодин Асене, виждам, че и Вие - надлежи към групата бели, меки балкански сиренета,- енергия, постъпката се опростява (съсирването и се- 
Подобно ни мен - имате склонност кгш наукшиа. Дори които съзряват в саламура, за около 20 дена. От нашето ченето), ускорява се консумативната зрялост, улеснява 
намирам определена висша последователност и логика домашно бяло меко сирене се отличава, че е без шуп- се съхраняването и пр. Затова днес се прилагат и други 
въа_ Вашите протоколи^ Тика, писахте зл фурдаша ЛСвини. Добре се сече без да се дроби. В Гърция и сепаративни мембранни технологии в хранителната 
каиш старинно сирене с иерсиекишва в диешешикаша. чужбина днес са познати няколко варианта фета. промишленост - реверсна (обратна) осмоза, микрофнл-
Сешне се спряхте на речела като изчезващо ястие. У нас фетата промишлено се произвежда в "Джерси" трация и т.н. (при бистрене и микорбна деконтаминация
Сега се каните да ни запознаеше с фетатаю- нов, съвре- (Княжевац) и "Сомболед" (Сомбор) чрез особена, мод- на соковете, например). 
менен наш сирене. Значи, наглядно илюстрираше ми-

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН 
ВИ ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (32) сече отвесно със специален нож. След тази хитрост се

ОТ ФУРДА ДО ФЕТА
Преимуществата на ултрафилтрацията в сравнение

Колега Личо, питахте ме дали съм фурдист или фе- 
на мля- тист? Нито едното, нито другото - аз съм канторист! 

кото-суровина. Под натиск, на сила, млякото се пре- 
йо-убедшиелно ако като пример на забравен вид храна карва през блок синтетични прегради с извънредно мал- 
бяхше взели пак едно сирене^ - БРЪНКАТА? Иншере- ки отверстия. Тия пори пропускат само водата и някои 
сува ме Вие на коя Паришя сте симпатизант - на фурд- най-дребни молекули (млечна захар, прости белтъчини, 
исишше или фешиешнше? минерали и пр.). Получава се ретенат, т.е. обезводнено,

ерна технология ММ V, 1969, патентирана в Дания. Същ- 
сълма за непрекъснато изменение на човешкото ире- НОСтта на постъпката е УЛТРАФИЛТРИРАНЕ 
Гш шава не. Не струва ли Ви се обаче, че щеше да бъде

П.С.\. Аз съм Сшашко от рода на Сшаврч Решешар- 
ъм, Познат народен ”дървен” философ ом Изпиш
еше Във Висок осмозата наричаш "Прернйн кюшук, 
сиейч гаче/”, а на реверснаша, обратната, осмоза 
викаш ”Прерийи гаче, сиейи кюшук/”
П. С.2 - Аз съм Танча ом рода . 
също някогашен народен ”дървен” философ_ 
Илия ом Шаркова махала и Смаври ом Изашович. 
Само будале могу да улшрафилшрираю и ом повече 
да Праве По-малко млеко. Ние, у ЛиПшнско Поле, не 
обезводнявамо, него додавамо воду на млекомо^ма 
гледимо ом По-малко да искарамо Повече количество.

Протоколист: С. К.

(В следащия брой: Анакойноза за джанката)

Лича, незает научен деятел, 
по потекло от Шаркова махала, Петачинци. концентрирано мляко и пермеат, т.е. осиромашена су-

Нашето мнение. Предложението Ви за брънзата е
приемливо. Вместо рачела действително е могла да се повече белтъчини „ мазнНини> малко малтоза „ минер. 
посочи брънзата като забравено хранително изделие. ади След пвяъормиране се претака в тенекии от 20 кг
Но нея вече никои не помни, дори и днешните а юве да заеме Най-Напред 1/4 от обема им. Подсирва се на 

професия е тъкмо преработка „а млякото^ От 500 ^ н сдед 45.5/минути над тоя слой_ сега с^сирена и
вида сирене в света рънзата е, може и, най посолена маса, Се налива втор слой. Постъпката се пов-

таря още два пъти до изпълване на тенекиите. След

на Сманча ом Бачево, 
като

чиято 
познати
сухото, най-твърдото и най-соленото сирене, което ста-
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СПОРТ ® СПОРТ ЗА ТЯХ РАБОТИ ВРЕМЕТО

• БАСКЕТБОЛ: ЛЯТНА ЛИГА НИШ

” ЛЕГЕНДИЦИ”ТИТЛАТА Е В ДИМИТРОВГРАД
нтотнпсв°я.н.™
ението да докажем, че в Димитровград се играе 
добър баскетобол. Преди началото на първен
ството не се натоварвахме с идеята да спечелим 
първото място, но с течение на времето ние полу
чихме шанс да спечелим титлата и не го пропусна
хме. Ние объркахме сметките на много клубове, 
които имаха амбиции да станат първенци и да се 
класират в по-висок ранг на състезанието. Искам 
особено да подчертая, че нашият отбор е сплав 
между опитни и млади играчи. През този 
шанс за изява получиха няколко млади баскет
болисти, които са още гимназисти и ученици от 
тукашното Основно училище. Този факт ме рад
ва, защото показва, че димитровградският баскет
бол има бъдеще.”

Александар Андрсевич: "Спечелихме първото 
място напълно заслужено. Надявам се, че и през 
следващите сезони нашият отбор ще ни зарадва с 
такава хубава игра и ще печели титли. Ние се 
класирахме за по-висок ранг на състезанието, но 
за съжаление няма да играем в по-силна дивизия, 
защото спортната зала в нашия град още не е 
завършена. Очаквайки да завърши изграждането 
на залата, ние ще продължим да тренираме се
риозно с надеждата, че един ден ще постигнем 
добри резултати и в по-силна дивизия.”

Никола Иванов: "Изпълних онова, което обе
щах на любителите на спорта в нашия град преди 
началото на първенството - станахме първенци на 
дивизията. Всичко, което сторихме през тази год
ина, си струваше усилията ни. Надявам се, че ще 
запазим този състав и през следващите състеза
телни сезони. С известни попълнения ние можем 
да постигнем добри резултати и в по-силна ди
визия. Несъмнено, ние представляваме един твъ
рде качествен отбор. СПЕЧЕЛИХМЕ ТИТЛА
ТА И ПОКАЗАХМЕ, ЧЕ СМЕ НАЙ-ДОБРИ.”

Б. Димитров

1тттт^КеТбОЛИСТИТе на ”Димитровград-Панония- 
тазголшпно?Р"РаХа победа в последния кръг от 
Пт йп първенство на лятната лига Ниш
™ ’ТЬпк”РПЯТН° 33 ИГр!> Време в спортния цен- 
^аптиззи” ^ де Наложиха над младия отбор на 
П7 • Алексинашки рудници със 77 : 58
с - ) и по този начин спечелиха първото място
на таблицата. Победата на димитровградчаните 

момент не беше под въпрос, тъй като те 
държаха играта под свой контрол. Под обръчите 
на двата коша гостите от Алексинашки

сезон
нито за

нямаха настроени за игра състезатели, които да се 
противопоставят на високия димнтровградчанин 
Даворин Гюрджевски. "Въздушните схватки" на 
I юрджевски бяха подпомогнати от превъзходни- 
те играчи Т. Алексов и Андреевнч. Освен Никола 
Иванов, който и този път демонстрира забеле- 

и ефикасна игра, в редиците на ”Дими- 
уовград-Панонияшпед ’ чудесна игра показа и 
фланговият играч Александар Андреевич. чиито 
^ЪРЗИ и атракционни акции въодушевяваха пуб
ликата. Към края на мача капитанът и същевре
менно треньор на димитровградския отбор 3. Ге
ров предостави шанс за изява и на играчите от 
скамейката. Най-ефикасен играч в състава на ша
мпионския тим бе Никола Иванов, който отбеляза 
24 точки. Веднага след него застана Александар 
Андреевич. който записа 22 точки. В листата на 
стрелците се записаха още: Геров (8). Т. Алексов 
(8), Гюрджевски (7), Н. Матов (2). Велев (2) и 
Чирич (2). Съдийството на реферите Вуловнч и 
Ценич от Ниш бе коректно.

След мача помолихме няколко играча от шам
пионския състав на "Димитровград-Панонияшп- 
ед” да оценят тазгодишното първенство и участи-

Както и през последните няколко години, така и това 
лято една от най-успешните спортни прояви в Димитров
градска община беше турнирът по малък футбол, който се 
проведе в спортния център "Парк”. Паралелно с турнира за 
възрастните през тази и миналата година се проведе и тур
нир по малък футбол за пионери. И на тазгодишния, и на 
миналогодишния турнир триумфираха пионерите от отбора 
на "Легендици”. Всичките тези момчета са 
и 1986 година. Както и по-възрастните им колеги от от
бора на "Легендите”, който миналата година спечели пър
вото място на турнира, така и "легендиците” имат спонсор 
в лицето на Федя Каменов. Несъмнено е, че тези момчета 
представляват бъдещето на димитровградския футбол. За 
един от най-перспективните се смята Раша Петров (на сним
ката - втори от ляво на долния ред)

жител на

ез1985родени пр

Д. с.

ФУТБОЛ: НИШКА ЗОНА
• ДИМИТРОВГРАД

ПОБЕДА В ИНТЕРЕСЕН МАЧ
ОТНОВО РАБОТИ БАСКЕТБОЛНАТА ШКОЛА "Балкапски” - "Будучност” 3:1 (2:1)
Под ръководството на Зоран Геров и Тони треньор Александар Николич. Алексов я е до- 

Алексов преди няколко дни отново започна да несъл от Златибор, къдсто преди известно вре- 
работи баскетболната школа, която се посеща- ме е участвал в т. нар. "баскетболен къмпинг", 

70 ученика от основното училище "Моша заедно с още седем млади димитровградски бас- 
Пияде” Между тях най-много са учениците от кетболисти.
III, IV и V клас, а седемокласниците и осмоклас- Да напомним, че благодарение на баскетбол- 
ниците са около 20-ина. Както ни информира ната школа през последните няколко години се 
Тони Алексов, баскетболната школа ще се про- откроиха млади играчи, които влязоха в най-до- 
вежда на открито до 1 октомври. След това кур- брия състав на Димитровград-Панонияшпед . 
снетите ще минат във физкулутрната зала на Между тях с най-добри прояви са Димитров,

Соколов, Матов и други.

Зрителите в спортния центърДимитровград , 12 сейшември,
СЦ ”Парк", зрители около 500. "Парк” в Димитровград присъс- 
Съдил Граде Маличич от Але- тваха на един интересен мач. 
ксинаи, 6. Голмайстори: Иванов Още в петата минута гостите от- 
вби Златкович в34и80минута криха резултата с еврогол на 
за "Балкански", а Станкович в Станкович в самия горен десен 
5 минута за гостите. Жълти ъгьл- Балкански изравни в 
картони: Истатков, Стоянов, следващата минута чрез атака 
П.Георгиев и Злчшковин за "Ба- «а Иванов' В 30 'та мин>та
датски", Филийооич и Б.Милк- 3лаТКОШ14 ,,с РеализнРа ДУапа'но три минути по-късно се

записа сред голмайсторите. Във

ва от

Основното училище. От Алексов узнаваме и 
това, че в школата се реалзира програма, която

баскетболен

ович за "Буручносш". Черс 
картон П.Георгиев от "Бал-

<енБ. Димитро»

е съставил прочутият югославски
В ПЪРВЕНСТВОТО ЗА МЛАДШИ КАТЕГОРИИ

ГОСТИТЕ БЯХА ПО-БЛИЗО ДО ПОБЕДАТА Две победи
"Желюша”- Земльорадник” 2:2 (1:2)

В срещата на двата нови от- очакване на края на първото 
бора в Нишка зона любителите лувреме гостуващият отбор от-
на футбола видяха интересна ' ”Жсл.«ш,а”: Йовичич 7, Ива-
игра, в която гостите се предста- боден удар. В ^ ^ „ов 6Л лиГ()ро„ 5 (Стефанов 6),
виха по-добре. Те откриха резул- ВР^’М 1юлуч1Ш, гол „ Петров й (Тозсв 7), Алексов 7,
тата още в 12 ми»)™ чрез цен- шаисс' ' който Голубоя 7, Рамгелов 5, Тодоро-
тралния нападател Иоцич. Жел- предпоследна! у пич 6 ГИ Стоицеи 6), Нснон 6,

изравниха в 40 минута. В вкара Христов. Христов 7, С Стоицсп 6.
------- Около 400 зрители ириси ек

ваха на мача, който беше под съ
дийството на Деян Денкон от 
Ииш-7. Голмайстори бяха Ива
нов в 40 и Христов в 89 минута за 
"Желюша", Йоцич в 12 и Джо- 

в 45 за "Земльорадник”.

В следващия кръг "Жслю- 
ша"е гост в Орляне па ФК "Мла
дост”

В започналите съсгьзаиня за пионери и кадети, младите 
футболисти от ” Балкански” спечелиха дпе победи като гости. 
Пионерите играха в Пирот срещу ” Прогрес” и победиха е 5:0. 
Кадетите също победиха е 5:4 своите връстници 
отбор.

по-

от същия

Срещата между кадетите на ”Желюша” и ”Пединство” е 
отсрочена но молба па футболистите от Пирот.

юшани

кански" в 78минута.
” Балкански”: Тодоров 7, Ис- 

ич 7, Стоянов 7, Костов 7, Кру
мов 7, Васов 8, Гюров-,ПГеор- Н||Я лтат> 
гиев 7 (Истатков), Митов7, Сла- в следващия кръг "Балкан- 

7, Иванов 7, Златкович > ски” ще гостува на "Напредък’.’ 
(Рамгелов). Играч на мача Васов от Алексипац.
-"Балкански

второто полувреме гостите не 
успяха да реализират няколко 
голови положения, а в 80 минута 
Златкович оформи окончател-

СЪРБСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ

СУРДУЛИШКИТЕ ОТБОРИ 
ПРЕТЪРПЯХА ПОРАЖЕНИЕ нковкич

В шестия кръг на тазгодишните състезания в Сръбската 
футболна дивизия (^рдулишките^отбори^ * от^Синджелич”

'к».-...»—~*
„■««.. *ч.пш-.... 10»;"": 5;»•“ „рс„

В следващия кръг Радиик ще игр .Ьутболистите
"Задругар” от Житорадже, който е на 11 мяс г „. И 6 
на "Челик” пак гостуват- ще играят в Пирот с прогрес
също така е в долната част на таблица га (на 17 мя ).

Д.с.

ОБЯВИ .а. .т..г. ч На 19 септември 1998 година се навършват
20 ГОДИНИ от смъртта на нашата мила и не- 
прожалима майка

РУЖА ТОТЕВА - ГРАДИНАРСКА
от АимитроВГраД

чЙшМила майчице,
’’•••'. ч и след двадесет години ние, твоите деца, се 

гордеем с голямото ти благородство и трудолю- 
бие, пазим свидни спомени за теб и от все сърце 
ти благодарим за майчинската ти обич към нас. 

Поклон пред светлата ти памет!
Вечно скръбящи; дъщеря Цветанка и син

Продавам къща в Ди
митровград (ул. "Цари- 
бродски художници № 
17) от 80 м с помощни 

помещения и дворно мя
сто от 10 ара. >1(1..

За подробни инфор- 
звънете на тел.

(<П8)И321 - 303 Раша със семействата сим. я.

18 СЕПТЕМВРИ 1998 г.
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ЖЪЛТИЦАТА
Еве ньскпя наблюдавам бая Косила пензионсрогога оди 

Строшену чешму. Он бре стаиул за живи жалове. Гледам га, 
ка се литнул од дукьаи па дукьан, улази излази, маа с рукье, 
кърсти се па и пропцуйе- Видим га дека нейе добре със 
здрави сто и си мислим киква ли га ие мука найанула. Реши 
да га питуйем.

- Ама байе Василе кикъв толко зор имаш та си юрнул по 
дукьансте ко муа без главу?

- Голем зо]) имам Манто, голем. Мукье на гручкье! - поче 
да се исповеда он ко пред попа. - Еве трекьи дън ко търчим 
да си купим од Мингьиният леб и ка дойдем продавачкьете

кажу да съм закасиел. Ама и я съм яре од стару козу, па 
сипочка узо та нави саатат да ми издърнка у два. И йош не 
беоше пи трекьи петли испояли я се диго, натресо бревенеци 
и кошулякат, грабну янжакат та п]х?д дукьанат. Убаво видо 
ка докараше лебат и ка га унесоше, ама ка дойдо до тезгьават 
девойчето ми пак рече: "Нема детко више Мингьин леп/' Ка 
чу това, пече да ми веруйеш Манчо, побесне, йедна поче да 
ме вача а друга да ме не пуща.

- Па що си запел за тия леб, ко да ти йе од пупак откьинут^ 
Еве погледни, има и друк леб, фурнье ко плева.

- Има Манчо, има, не съм рекъл да нема! Ама тия ми лебац 
некико служеше за занимацию. Право да ти кажем, с ньега 
си утепао доста време. Уютро се дигнем раншко, ульудим се 
ко свак човек, забрамчим янжакат и айде у чаршию да 
протегнем отпадняцити, да ми се поразмърда кърв. Мувам 
се натам навам, блайим по излозити ко недотепан, па ка ми 
се досади узнем си два-три Мингьина леба и полъгачка се 
приберем дома. Назънка припекло ко под вършняк, а я съм 
у собуту
джерат, истресем лебат, уяшпм столицуту и с голем мерак 
почньем да пельущим лебат ко кокошку од перя. Ситним, 
дробим и сваку трою мачкам у пърстити и тражим ли 
тражим жълтаркуту. Одвърнем радийото на Цариброд и 
слушам онуя ми ти убаву песну и оногова песнопойца ка 
почнье да гьу завива ко въж на ггьртину, а я Манчо, топим 
ли се топим ко пърженяк у жешку мас А песнопояцат ка 
ване да гьу растриша ко на недай Боже: "Динар ипо лубе- 
ница, два динара при Мингуту колко очеш леб." Море да йе 
умрел човек па че се превърти у гробат дватрипути и че стане 
да се юрне да си купи од Мингьният леб.

- Байе Василе, па кво прайиш после на тия смачкан ле6< 
- поче издалеко да га подвачам, нека се утепуйе мислим си.

- А, нещо я изедем, нещо унуцити оберу коричкуту, а 
бабата само примъкне гьувечаркуту с кьипеч млеко и я само 
ньу набутам ситнете тройе. А она Манчо, куса и запойе: 
"Гьира гуса, гьира гуса, Васко дроби, Мара куса."

- Епа, Байе Василе, са видим да си ти утепан заяк! Па 
знайеш ли ти колко време йе минуло откико Мингата 
затараби вурньуту, а ти ми тука распраяш за жежак леб, 
жълтарку и некикву песну.

- Ау! - уздъну бая Васил и зину ко клен на суво. - А баш 
ми онядан, Манчо, дода Стояна удавицата, снаята на стрина 
Йерину, гледа у каве и ми погоди за жълтицуту. Ти да видиш, 
ка ньу завърте големият пърс у вилджанат, а она искоколи у 
мене ко да сам ньу бащу утепал и само рече: "Байе Васко, ти 
бре имаш голем добитак. Я погледни на дъното у вилджанат 
ква ти се йе жълтица исцъртала!" Мене ми одма дойде у 
акълат дека ми йе касметат у Мингьиният леб. И затова се 
юриу да га тражим свакьи дън, а оно ти кажеш да йе 
затарабено. Е, убаво йе народ рекъл: "Ка се сирома зажени и 
тупанат се сцепи" - уздъну дълбоко Бая Васил, нави шийу и 
си отиде.

Гледам га тека и си мислим ете додека човек може да 
докара ка га баламосуйу вражалице що гледа ю па каве и тия 
щи прайе рекламе за радийото.

ми

НАШЕНСКИ ИСТОРИИКИ Моля, без 

докачениеПЪРВАТА БРАЧНА НОЩ
Навремето един ерген отТлъминския край си залюбил мома от

позволявал нанеговото село. По това време моралът на средата 
младите само "леки закачки”. "Сладките неща” идвали след сват
бата. Ергенът бил "ербап” и настоявал да вкуси предварително от 
"забранения плод”, но момата го стъписала, че не бива да влиза в 
брак ”с резил”. Лъгали се, що се лъгали, дошло време за женитба. 
Направили сватба. Първата нощ, както му е редът, девственото 
момиче булка ще става. Но, уви!

Тогава младоженецът възкликнал:
- Нали ме лъжеше, че си непипана, а то...

ПОСТИЖЕНИЕ (I) на дебелу ладовину. Привлечем си масуту до пен-
НА ПРАЗНИКА: Нашата 

община непрекъснато осъщест
вява огромни постижения във 
всички области на живота и тру
да.

ПРЕДИ И СЛЕД ПРАЗНИ
КА: Ние полагаме огромни уси
лия, за да избавим нашата об
щина от кръга на най-изостана- 
лите в икономическо отношение 
области.

- Абре, бутай тука и недей да дърдориш. Нали знаеш, че къщата 
ми е близо до граничната застава и бъди щастлив, че ми е здрав 
задникът!

Радко Стоянчов

Жената, ядосана:
- Да си дойдеш у дома в че

тири часа сутринта! Нямам ду-

Съпругът с облекчение:
- И слава Богу!

❖
- През нощта у нас се про

мъкна крадец...
- И какво стана?
- Жена ми помисли, че съм аз

и той едва се измъкна жив.
❖ ПОСТИЖЕНИЕ (II)- Чуй, Георги, знаеш ли, че 

жена ти ни изневерява?ми! В празничните доклади бяха 
изброени голям брой постиже
ния, но не беше споменато най- 
важното: от ланския до сегашн
ия празник малобройното насе
ление в нашите краища е нама
лено с няколко десетки души.

к. г.

♦:*

- Какво каза жена ти като те 
видя да се целуваш със съсед
ката?

- Представи си - нищо. А два
та си предна зъба и без това тря
бваше да ги вадя.
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