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| ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ [
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ПРЕЗИДЕНТЪТ МИЛУТИНОВИЧ ПОСЕТИ КОСМЕТ ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ПРИЕ РУСКИЯ ЗА
МЕСТНИК ВЪНШЕН МИНИСТЪР

РЕШИТЕЛНО ЩЕ ЗАЩИТАВАМЕ 

ИНТЕГРИТЕТА НА РОДИНАТА
ТЕРОРИЗМЪТ В 

КОСОВО и 

МЕТОХИЯ Е 

ПОБЕДЕНПрезидентът на Сърбия Милан Мнлутинович посети Косово и Метохия, къдсто разговаря 
мандирнте на Прищински корпус на ЮВ. с представители на Щаба на МВР, Косовскн окръг и 
общините в тази част на страната, както и със семействата на отвлечените от терористите граждани

-Югославия не заплашва и не 
се заканва на когото и да било. 
но е готова с всички сили и сред
ства да защитава суверенитета и 
териториалната си цялост. Теро
ристите и техните помагачи и 
подстрекатели в чужбина объ
ркаха сметките си. че могат без
наказано да нарушават терито
риалната цялост на нашата ст
рана, каза президентът Милути- 
нович на срещата си с команди
рите на Прищински корпус на 
ЮВ в град Печ.

Мнлутинович каза. че в съсе
дна Албания открито се наби
рат. обучават и въоръжават те-

с ко-

• В разговор с руския заместник министър на външните работи 
Николай Афанасисвски президентът Слободан Милошевич каза, 
че нашата страна е подложена на невиждана кампания и незапом
нени закани само заради това, че защищава суверенитета си, тери
ториалната си цялост и своите граждани от издевателствата на 
терористите, действащи в собствената й държава. • СРЮ и Русия 
спазват становищата от Московската декларация

Югославският президент Слободан Милошевич прие руския 
заместник-министър на външните работи Николай Афанасиевски, 
с когото разговаря по актуалните въпроси, свързани с мира и сигур
ността в региона.

Подчертано беше, че тероризмът в Косово и Метохия е победен 
и че държавните органи предприемат многоброини мероприятия и 
дейности за по-бързото премахване на последиците от върлуването 
па бандитско-терористичните групи в част от територията на 
Косово и Метохия. При топа бе посочено, че са постигнати за
бележителни резултати, които се виждат преди всичко от големия 
брой завърнали се по домовете си временно разселени лица, на 
конто държавата гарантира пълна сигурност и оказва необходи
мата помощ.

Президентът Милошевич каза, че СР Югославия е подложена 
на невиждана кампания и незапомнени в историята закани само 
заради това, чс защищава собствения си суверенитет, териториал
ната си цялост и своите граждани от покушенията на терористите 
на една част от собствената й територия. С това свое отношение, 
което е в разрез с основните международни принципи, една част от 
международната общност нанася голяма вреда на процеса на ук
репването на мира, стабилността и регионалната сигурност.

СР Югославия и Русия отстояват становищата на Московската 
декларация. След като бе подчертано, че проблемите в Косово и 
Метохия могат успешно да се решат само с политически средства, 
беше преценено, че политиката на натиск и закани представлява 
неприемлив начин за комунициране между държавите.

В разговорите участваха и подпредседателят на съюзното пра
вителство Никола Шаиновнч и руския посланик в Белград Юрий 
Котов.

нскп корпус на ЮВ.
Офицерите в Прищински ко

рпус осведомиха президента Ми- 
лутннович за актуалната сигур- 
ностна обстановка в тази част на 
Косово и Метохия.

В разговора с президента на 
Сърбия Милан Мнлутинович 
участваха командващият Трета 
армия на ЮВ генерал-полковн
ик Душан Самарджич и коман
дващият Прищински корпус, ге
нерал-под полковник Исбопша 
Павковпч. Па разговорите при-
сьова.ха съюзния вицепремиер
Никола Шапнонпч, републикан
ските министри Ратомпр Вицо и 
Зоран Анджелкович. начални
кът на Печски окръг Йово Пон- 
ович и председателят на община 
Печ Миладин Йованович.

По време на пребиваването 
си в Космет президен т,т Мплу- 
тинович положи венец в Ратиш, 
недалеч от Глоджане - лобното 
място за 34 цивилни лица, отвле
чени и убити зверски оттерорнс- 
тите.

рористи, които след това се опи
тват да се прехвърлят на наша 
територия. И вместо по силата 
на всички правила на междуна
родното право да се говори за 
агресия или поне за заплашва
нето на Югославия от страна на границата и защитата на сувер- 
Албания, някои чужди политици снитста и териториалната цяло- 
нехаят за правото и за фактите, ст на СР Югославия - каза през- 
а говорят за заплашването на идентът Милутинович.
Албания от страна на Югосла
вия.

Милан Милутинович

-Потвърждавайки патриоти
чната си преданост към своя на- 

-Югославската войска като р0д, своята държава, свободата 
цяло и особено личният й състав и равноправието на всички ной- 
в приграничния пояс честно, от- ни граждани, вие показахте как 
говорно и професионално, само- Сс защищава родината - подче- 
отвержено, с лична храброст и рТа президентът на Сърбия в ра- 
саможертва изпълняват всички згонорс командирите на Прищи- 
свои задачи при опазването на

След разговорите в град Печ 
президентът Милутинович по
сети Прищина, къдсто в Щаба на 
Министерството на вътрешните 
работи разговаря с представи
телите на Косовскн окръг и об
щините, както и със семействата 
на отвлечените лица.

МОМИР БУЛАТОВИЧ С БЕЛГРАДСКИТЕ СТОПАНСКИ ДЕЙЦИСЪЮЗНИЯТ ПРЕМИЕР

КАТИНАР ЗА ТОПЧИДЕРСКАТА ПЕЧАТНИЦА
,.овър стошшнн • Ням» ДП има почитано нп пари • Налага сс да препречим пътя па тировете, които са

щс бъдат ламе стени от квоти • Федерацията що бъде укрепвани еоттегли от секторите, в които не е
държавата 4 милиарда динара • Наскоро конти! ситите• Държавата трябва да се 

зашитени от големите клечки, открадващи па
всички законови средства риери пред рсиитограциятк нп ската служби.

СРЮ в международните органи- в чтп СП Момпр Булвтович 
зацнн и институции), йон от кру- 05сщн, чс съюзното прпвител- 
пните иътрешни проблеми, чн- ст1[0 сс р)0рц против сснчес- 
ето преодоляване изисква огро- тдтд икономика, но "не против 
мин усилия и финансови сред- гражданите, конто внесат нико- 
стаа’. В този контекст съюзният л ко стскд ццгпрн повече, а про- 
премиер спомена тероризма а Т1П) НСКОНТролнраното влизане 
Космет и кризата в политаче- Ш( т1|р0|к, ко1|ТО Св защитени от 
ските отношения между Белград голиш1тс клечки". Той допълни, 
и Подгорицн. чс соред направените анализи

- Съюзното правителс тво не държ,Ш11Та с ощетени с 4 мили- 
ИСК11 да зпетрпши равноправието ", д|ШНра поради нсплпщпне- 
нп републиките, обаче кптегори- то ||П пкцпзн 3„ ТЮТюнп и алко- 
чмо настоява в СРЮ да се спазпат холд Съюзният премиер също 
Конституцията и законите и да оГшщд чо "црвнителството що 
се използват всички законови отстояш, реформаторския са 
сродства за укрепването ни кои- щ0 усКори процеса на прп-
ституционната система аз,в фед- .1Д,,н31Щ,ШТп, к„то пра това «ъ- 
ерациятп - подчерта Ьулатоапч и пжпвДтп се оттегли от всички сс- 
добпви:- От Черна гори вече два ' „ ко11ТО „е е добър
месеца не сс е влял пито един сто,'шшш, „ нямп д„ имв поча- 
дшшр 1П.В федералния бюджет, никакъв иро-
а освен това съществуват и про- „ 1
блеми а работата нн митнпче- '

Съюзното правителство щс
финансовата стабил- ‘0ЩШЩШ 

сегашния валутен курс, 
на лока-

отстоява
ност и
щс сс противопостави 
чването на цените и няма да до- ■ 
пусне връщане във времето на 
хиперинфлацията, заяви съюзн- 

ремиер Момир Булатович 
на състоялото се тези дни раз- I 
ширено заседание на Скупщина- I 
та на Стопанската камара на Ьс- I 
лград. Изтъквайки, че съюзно го I 
правителство съзнава значение- | 
то на съществуващите диспари- I 
тети на цените, той оповести, че I 
те ще бъдат премахнати тогава, | 
когато се стабилизира пазарът, 
а това най-вероятно ще стане пр
ез следващата година.

ият и

института "Лола"

ЯТ-овите самолети, застой и 
преговорите но сукцссиятп, би-

Момир Булатович посотиСпоред Булатович, труднос
тите, пред които е изправено юг
ославското стопанство, са пре
дизвикани не само от исиконо- 

натиск отвзш (према-

облекче- нихване на търговските
ЕС, забрана за полетитепия на

мическия



ПРЕЗИДЕНТЪТ МИЛОШЕВИЧ ПРИЕ СПЕЦИАЛНИЯ АМЕРИКАНСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ 
ЗА ЮГОСЛАВИЯ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ПРЕТЕКСТ ЗА НАТИСК ВЪРХУ 

СЪРБИЯ И ЮГОСЛАВИЯ
ТРИСТРАННАТА 

СРЕЩА КОСТОВ- 

ЙЪЛМАЗ-ВАСИЛЕ 

ОТЛОЖЕНА
• Папикът ни някои международни среди срещу пашата страна под претекст ти мнима хуманитарна 
катастрофа нима иикакно основание • Неотложно е пътеганопапането на нрекн)1 диалог, с който албанските 
нолнтинески партии трабаа най-сетне да се съгласят

Югослиисккят президент Слободии Мплоше- 
нич прие и понеделник сиециплиия имерикански 
пратеник за Югославия, посланика Крпстофер 
Хал, с когото разговаря но актуалпнте въпроси, 
свързани с решаването на проблемите в Косово и 
Метохия.

Подчертано беше, че мероприятията на дър
жавните органи за превъзмогване на хуманита
рните проблеми и този регион дадоха положи
телни ефекти. Огромно число от временно разсе
лените лица се завърнаха в домовете си. Създава
нето на условия за сигурен живот и постоянната 
помощ, оказвана на гражданите без оглед на на
ционалността нм, предлагат условия за норамал- 
изнране на обстановката в тези райони. Поради

това натискът на отделните международни среди 
против нашата страна няма никакво основание. 
Изразът "хуманит арна катастрофа”, който често 
се чува през последните няколко седмици не се 
базира на реалността, а представлява претекст за 
прод ължаване на натиска против Република Съ
рбия и СРЮ.

Преценено беше, че до решаването па про
блема може да ее стигне само чрез политически 
средства, което изисква неотложно възобновява
не ив прекия диалог, с което албанските поли
тически партии в Косово и Метохия трябва най- 
сетне да се с ъгласят.

В разговора участва н с ъюзният вицепремиер 
11мкола Шампоан1!.

За неопределено бъдеще е отложена тристранната среща 
между българския, турския и румънския премиер, съобщиха от 
пресслужбата на Иван Костов.

Срещата трябваше да се проведе на 12 септември и Истанбул. 
Тя беше договорена на първата тристранна среща на т римата пре
миери през юли в София.

Причина та отлагането е натовареността на тримата премиери. 
На 12 септември Иван Костов и Раду Василе заминаха за срещата 
на премиерите от ст раните от ЦЕФТА в Прага.

Идеята е била да се видят на 21 септември, но се е оказало, че 
Раду Василе пак е зает.

Тримата премиери вероятно ще се видят през октомври по 
време на втората среща на министър-председателите от страните 
от Югоизточна Европа в курорта Анталия, Турция. Първата по
добна среща бе миналата година на о. Крит.

Засега не е договорена тристранна среща между премиерите на 
България, Румъния и Гърция.

ЮГОСЛАВСКИЯТ ВЪНШЕН МНШКТЬГ жнвлднн Повлновнч РАЗГОВАРЯ В ШО ЙОРК с 
РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ДИПЛОМАЦИИТЕ 11А ПОРТУГАЛИЯ 11 ИТАЛИЯ

И ДУМА НЕ МОЖЕ ДА СТАВА ЗА 

НЕЗАВИСИМОСТ НА КОСМЕТ
СЕГА"

СЪЗДАДЕНА Е АСОЦИАЦИЯ 
НА ИЗДАТЕЛИТЕ НА 

ВЕСТНИЦИ
Шефът на югославската дипломация Жпвадип 

Йованович продължава в Ню Йорк разговорите
конто гражданите сами решават всички в ъпроси 
от ежедневието си. В разговора с п ъпния мин
истър на Португалия, страна членка на Съвета за 
сигурност, бяха обменени мненията и за разви ти
ето на взаимноизгодно стопанско сътрудниче
ство, съвместно излизане на пазарите на африкан
ските страни, както и за участгието на потругал- 
скн фирми в приватизацията в Югославия.

Италианският външен министър Ламберто 
Дини (Италия с членка на Контактната група) по 
време на срещата си с министър Йованович още 
веднъж подчерта, че за независимост на Косово и 
Метохия н дума не може да става и че от идеята за 
ссцесня на тази сръбска покрайнина, било да се 
стигне до такова нещо отведнъж или, както това 
планират сецесионистите - във фази: крачка след 
крачка - няма нищо. По време на разговорите, 
конто преминаха в атмосфера на приятелство и 
взаимно разбирателство, двамата министри израз
иха интереса на страните си за разширяване на 
всички видове взаимно сътрудничество.

си с външните министри на страните членки на 
Световната организация и участниците и 53-та 
сесия на Общото събрание на ООН.

В Палата на нациите министър Йованович се 
срещна с ръководителите на дипломациите на 
Португалия Жанм Да Гама н на Италия Ламберто 
Дини.

Асоциация на издателите на вестници в България учредиха на 
18 септември издателите на всекидневниците ”24 часа”, "Демок
рация”, "Дневен труд”, "Дума”, "Новинар”, ”Пари”, "Сега” и "Ста
ндарт".

Председател на асоциацията е главният редактор на "Дневен 
труд” Тошо Тошев, зам.-председател е главният редактор на "Де
мокрация” Невен Коланданова, секретар е главният редактор на 
"Пари” Евгени Петров. "Новинар" е със статут на наблюдател.

В разговор за обстановката в Косово и Мето
хия с португалския външен министър Йованович 
подчерта, че тезиенте за хуманитарната катас
трофа нямат нищо общо с истината н чс те се 
пускат само за да се оправдае натискът срещу СР 
Югославия. Разговаряно беше н за положител
ните процеси в тази сръбска покрайнина, конто 
личат по отношение на повишената сигурност, 
масовото завръщане на разселените лица и добро
волното предаване на оръжието, натрапено със 
сила отстрана на терористите.Той каза, че в около 
сто места в Космет са сформирани местни тела. в

ДЕПУТАТИ ВНЕСОХА 
ЗАКОН ЗА МАЛКИТЕ И 

СРЕДНИ ФИРМИ
Новосъздадените малки н средни предприятия трябва да се ос

вобождават от данък печалба за 2 години. В следващите 5 г. те 
трябва да плащат само 50% от дължимия данък печалба. Това 
предвижда проектозакон за малките и средни предприятия, внесен 
в парламента от шестима депутати.

Малките и средни фирми в селища с население под 5000 души 
няма да плащат местни данъци и такси, предвижда законопроектът. 
Предприятия със собственици на възраст до 30 години ще се ос
вобождават от плащането на местни и държавни такси за 2 г. и от 
данък печалба - за 5 г.

За малки предприятия ще се считат тези, които имат годишен 
оборот до 15 млн. лв.. балансова стойност на активите до 50 млн. лв. 
и персонал до 25 души. Средните предприятия според проектозак
она са с годишен оборот до 1 млрд. лв.. балансова стойност на 
активите над 50 млн.лв. и персонал до 100 човека.

ачестилите напоследък закани на герма
нските министри на вътрешните и външни 
работи и особено на министъра на от

браната Фолкер Рюе срещу Сърбия и Юго
славия съвпадат с предизборната кампания в 
Германия и със стабилизацията на обстано
вката в Косово и Метохия. Поради това мин
истерските заплахи не могат да се разбират 
само като предизборен трик на германските 
политици, както се опитват да го правят някои 
аналитици, а преди всичко като разочарова
ние от това, че не се сбъднаха плановете на 
германското разузнаване за лесното 
разбиване на сегашната, както 
това стана с предишна Югосла
вия.

момента, това тяло трябва да се съобразява и 
с недвусмисленото становище на Русия, което 
ясно изнесе новият външен министър Игор Ива
нов по време на расискванията на току-що за
почналата сесия на Общото събрание на ООН, 
че Русия настоява за решаване на конфликта 
само чрез преговори. Значи без чужда военна 
намеса, която може само да усложни нещата, 
но не и да помогне.

в речта си при откриването на годи
шната сесия на ООН американският 
президент Уилям Били Клинтън най-мн

ого се спря на борбата против най- 
голямото зло на съвременното чо

вечество - тероризма. Отправя- 
к йки покана към всички страни 
Н в света с всички разполагаеми 
|11 средства да се борят против
Да тероризма, президентът Бил

"забрави" да спомене и неле- 
щг гитинмата АОК. Ако не беше 
Ш така, ако нямаше двойни стан- 
" дарти дори и по отношение на 

това "най-голямо зло на човече
ството", - тероризмът в Космет щеше 

отдавна да бъде изкоренен, защото нямаше да 
получава подкрепа от Албания и Германия, ни- 
то пък друга "хуманитарна" помощ.

село Тършич се състоя централното тъ
ржество в рамките на традиционната ма
нифестация "Буков събор". В традицион

ната беседа, която тая година произнесе проф. 
д-р Добросав Бйелетич, беше подчертано, че 
след Растко Неманич, Бук Караджич е човекът, 
който е дал най-голям личен принос за духо
вното и национално възраждане на сръбския 
народ. Ако Свети Сава бе основоположник на 
сръбската духовност, то Бук Караджич възста
нови интелектуалното единство на сръбския 
народ, каза д-р Бйелетич.

3

"СЕГА"

На заплахите за употреба на 
военна сила от страна на оне
зи, които предизвикаха две 
световни войни , огромни чо
вешки и материални жертви 
естествено реагираха нашите 
държавни органи, политически 
организации и цялата общест
веност. Външното министерство от- 
прави остър протест, пред германското посол
ство се проведе протестен митинг на граждан
ите, а почти няма политическа организация.у 
нас, която да не е изказала явно своето не- 
годуване.

” СВ. СОФИЯ” ОТВОРЕНА 
СЛЕД 18 г. РЕМОНТ

Базиликата ”Св. София” в столицата бе преосветена вчера след 
18 г. ремонти и реставрация. От 1979 г. тя беше затворена за 
граждани и богомолци.

Митрополит Инокентий водеше тържествената служба в баз
иликата.

Ремонтът струва 700 млн. лв., съобщи столичният архитект 
Стоян Янев. Средствата са отпуснати по програмата "Красива 
София”. Още 12 млн. лв. е дал българският клон на "Ротари клуб”. 
С тези пари е приключена вече реконструкцията на базиликата и 
днес там ще има тържествен молебен за празника на София.

Сградата е била в трагично състояние. След реконструкцията 
са укрепени сводовете и е изградено противоземетръсно укрепване. 
Със силиконов разтвор са запълнени пукнатини, дълги близо 2 
метра.

Веотдавна се пронесоха слухове, че Фран
ция и Великобритания подготвят проек
торезолюция за Космет. Макар че все 

още няма никакви подробности за това, добре 
осведомените твърдят, че страните на двата 
бряга на Ламанш убеждават Русия да приеме 
тяхната опция. Говорителят на Ке д’Орсей 
каза само, че тоя документ съдържа "само 
онова, което допуснат членовете на Съвета за 
сигурност, понеже няма нищо по-лошо от раз
биването на това тяло".Както стоят нещата в

н
Догодина ще бъде реставрирана външната част на купола на 

църквата и ще се разкопае гробницата под нея, посочи Янев.
С пари по програмата "Красива България” на ООН тече ре

монтът и на Централната софийска баня. Засега са похарчени 
около 200 000 екю. ’В момента реконструираме само фасадата, но 
до 2 г. цялата сграда ще е ремонтирана”, каза арх. Янев.

До края на септември приключва и първата фаза от ремонта на 
пл. "Славейков”. Вече са готови и новите маси за букиннетнте. За 
реконструкцията са отпуснати 48 000 екю от ООН и 430 млн. лв. от 
Столичната община.

Момир Тодоров
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НОВИНИ ОТ ООП В ДИМИТРОВГРАД
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ОТБОР НА ГО НА СПС ЗА КОСМЕТ

ПОСЕЩЕНИЕ В
александровац

жупски

ОБСТАНОВКАТА СЕ 

НОРМАЛИЗИРА
оциалистическата партия на Сърбия преце- Согиалистическата партия на Сърбия още 

нява, че след слома на терористките банди об- веднъж повтаря непоколебимото си уверение, че 
становката в Косово и Метохия ускорено се нор- всички проблеми в Космет могат да бъдат решсни 
мализира и отдава пълно признание на служе- с политически средства и при пълно уважаване на 
щите в министерството на вътрешните работи и териториалната цялост и суверенитета Сърбия и 

гославската войска край границата, които про- Югославия. По мирен начин, чрез пряк диалог и 
фесионално и като истински патриоти защитиха договор на държавната делегация на Република 
териториалната цялост и суверенитета на нашата Сърбия, представители на албанците и другите 
01 етнически общности, които живеят в Косово и

Масовото завръщане на временно разселени- Метохия могат да бъдат учредени трайни реше
те граждани, които поради действията на албан-

сиоГемтеТопГП3 'пеНОВе на Общинската организация на пен-

Крушев>ВГРаДСК”Т™3"е'^”°Н^11вР*1а^1’”°'^,®*аТ“'®1ас1®ОС°'^иятеТв

Крушевац. където ще бъдат приети от ръководството на Съюза нз
ГГГ фай- Слея ТОВа 4 ПОСе™Т И Р-тат кре-

4 Р ЛазаР и парка-паметник Слободище”. В предиобед-
няколко0киломГЛаНУВа1° посещение в село Руденица, което е само ™ ^лометра от Александровац. В Руденица пенсионерите 
ще разгледат манастира със същото име (едномременно и най- 
старата църква в тази община), а след това ще се срещнат и с 
наи-успешния винопроизводител от това село.

Александровац димитровградските пенсионери ще посетят 
селскостопанската изложба, ще разгледат единствения в света 
винен фонтан и ще присъстват

ния за самоуправление върху принципите на иъ- 
скиге терористи напуснаха домовете си и предава- лното гражданско равноправие и равноправието 
нето на оръжието са най-доброто порвърждение на националните общности в тази наша покрай- 
на отхвърлянето на политиката на изолация, на- нина - се казва в съобщението от заседанието на 
силис, злодеяния и сецесия, която се опитаха да ИО на ГО на СПС, на което присъства и ирез- 
провсждат албанските сепаратисти. идента на Сърбия Милан Милутинович.

В
ПРОДЪЛЖАВА КАДРОВАТА ВЪРТЕЖКА 
В ОО НА ДС В БОСИЛЕГРАД

В АК1 
ВАНЕ

ЦИЯТА "СТОПАНСТВОТО ЗА ЗДРАВОГ5АЗ-;том в пчински окръгна други значителни прояви в 
рамките на провеждащата се традиционна и прочута манифестация 
Дни на жупския гроздобер." СЪБРАНИ ОКОЛО 

2,5 млн. ПМ
СМЕНЕН Е 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ 
АНДОНОВ

Вчера в град Прокупие се състоя традиционнта среща на 
пенсионери от Пнротски, Нишки и Тимокски окръг. В срещата 
участваха около 500 пенсионера от тези окръзи. От Пнротски 
окръг присъстваха около 120 пенсионера, сред които бяха и 20-ина 
от Димитровградска община. Председателите на общинските от
бори на пенсионерскнте организации от всички общини от трите 
окръга бяха приети от председателя на ОС в Прокупие. Предсе
дателите на пенсионерскнте организации проведоха разговор и с 
ръководството на Съюза на пенсионерите на Сърбия.

• Ръководителите на ООП в Димитровград се споразумяха с 
ръководството на Съюза на инвалидните пенсионери (СИП) в 
Димитровград, да бъде предоставена възможност на членовете на 
ООП да се снабдяват с дефицитни хранителни стоки (захар, олио и 
брашно) в потребителската кооперация "Пенсионер”, работеща в 
рамките на СИП. Посочените продукти се продават в потребител
ската кооперация на по-ниски цени, отколкото в другите магазини 
в града.

В благородната акция "Стопанството за здравеопаз
ването”, която подеха най-големите стопански колективи 
във Враня, за да подпомогнат здравните ведомства в Пчи
нски окръг, и в която се включиха и други предприятия 
от окръга, досега са събрани около 2,5 милиона ДМ. Най- 
много средства е дарил СИМПО - 2 200 000 ДМ, Тюле
новият комбинат - 150 000 ДМ, а толкова ще отдели и 
ЮМКО. Благодарение на даренията, досега е извършена 

(за детски заболявалия, 
хирургия и гинекология) в болницата във Враня, вклю
чена в състава на Здравния център, който се грижи за 
здравето на жителите в окръга.

Очаква се до края на годината всичко запланувано д ? 
бъде реализирано, както и да се извърши реконструкция 
на отделенията за интерна медицина, очни заболявания 
урология, ортопедия, физиотерапия, радиология, както и 
на лабораторията и болничната аптека. За целта са нужни 
около три милиона динпра. Като се има предвид - казва 
д-р Крум Накев. директор на Здравния дом в Босилеград, 
- че това са значителни средства и чс ще бъдат голямо 
бреме зя стопанството, в акцията се включиха и рабо
тещите в здравните ведомства във Враня, Търговище 
Владичин хан, Прешево, Буяновац и Босилеград, като 
отделят по 0.5 на сто от заплатите си”.

Общинският отобор на Демократична
та партия в Босилеград освободи от длъ
жност досегашния си председател д-р Дра
ган Андонов, с което продължи кадровата 
въртележка около главния пост на тази об
щинска партийна организация. Андонов е 
четвъртият пореден председател на тоя от
бор, който е сменен преди изтичането на 
мандата му. Говорителят на ОО на ДС Дра
ган Христов казва, че д-р Андонов е сменен 
единодушно "поради своеволие в работата 
и нарушаване на партийната дисциплина”. 
По думите на Христов, за решението е ос
ведомен Главният отбор на ДС и че до из
бирането на нов председател решенията и 
документите на отбора ще се подписват от 
подпредседателите му Миле Миленов и 
Иван Арсов.

реконструкция на три отделения

• По предложение на Ре публ и канския отбор на Съюза на пен
сионерите на Сърбия, ръководството на ООП в Димитровград 
отправи апел към всички пенсионери в общината за събиране на 
помощ за семействата на пострадалите полицаи и войници в Косово 
и Метохия. В помещението на клуба на ООП в Димитровград през 
следващия месец ще се събират и доброволни дарения за жителите 
на Космет. в. в.Б. Димитров В. Б.

ПРОМЕНИ В НАБИРАНЕТО НА НОВОБРАНЦИ В ЮВ (2) В ПЧИНСКИ ОКРЪГ

АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМАТА
• Съществените промени в пленирането, подготовката и набирането на ново
бранците в Югославската войска се състоят в прилагането на д в®о^ран*ци*то3н
поделенията и гарнизоните, които осигуряват по-голяма точност, качество, 
бързина и явност в работата.

Неотдавна в гр. Ниш се проведоха раз- разработка на плана бяха обезпечени то- 
исквания за военната повинност, на които чност, високо качество и скорост (аато- 
подробно бяха обет,дени проблемите и по- мазнината разработка на плана за разпре- 
ложителните постижения в мобилизация- дслянето на ШХ) новобранци сега се прави 
та и отбиването на военната повинност, за само три минути, в по-рнио за тона са 
Особено внимание в разизскванията беше били нужни няколко дни).

Освен това, програмата предлага и и )- 
ключителии възможности зи контрол на
внесените в компютъра дпнни.тпкв че гре
шките са почти НСВ1.3МОЖНИ, а доколкото 
псе пак се случат такива, могат тпърдс бъ- 
рзо да бъдат поправени. Особена стойност 
на програмата предстанлима нълнптн обе
ктивност при разпределянето на иопобрп- 
нцитс. Абсолютната обективност на сис
темата сс потврз.ждана и от факта, че като 
използва принципа за случайните числа,

ОТБиХпосветено за търсенето начини да се ио- 
ефикасносз-га и качеството на дей

ността на военнотеризориалните органи 
при планирането и разпределянето на но
вобранците но гарнизоните и военните по
щи. Истински принос в тези настоявания 
даде Нишкият военен окръг, чиито пред
ставители показаха структурата и възмо
жностите на новата програма за автома
тизирано изпращане на новобранците в

б“лВеж1тг^а=напр^ГбЛираинето; компютърът винаги напрани друго раз- 
понеже за пръв път в историята в тази
област се внедрява комшотърш дру лжимотоР„ниманис и на хуманната страна 

и^пр,

нето на новобранци в ЮВ. Целта «в бъдат тежката социална ситуации
вложеното решение е да м< к м 3,тПВОслопни проблеми а семейството
симална обек тивност при набиранет о и рн ил |рг ил', ,|ЪК кога го стлан дума
зпредслянето иа новобранците, реси н братя-близнаци. Такива исково на ново-

новобранците от мартовския, юнски и СОП Гвторът на проекта инженер Душим
термярийски набори в Нишкия военен ок- ' СМИта, че е възможно наскоро
^ГтГсип^ ” ПР°ГРПМ“ Д" “ "РИЛ1’ЖИ “ Р‘"

И във Враня, където 
гласуваха бежанците от 
бившата югославска репу
блика Босна и Херцегови
на. пребиваващи в седемте 
общини па Пчински окръг, 
изборите зи оргпнито на 
властта във федерацията 
БнХ и РС преминаха в дух 
на толерантност и в съзву
чие е утвърдените изборни 
привила. Супервизорът на 
ОССЕ ПАУЛ ЕНТОНИ 
от Англия не с имал пика- 
кан забележки, а по думите 
на Воислав Джорджевич, 
председател на избирател
ния щаб и пратеник на Ко
мисията за бежанци, отви- 
вът е сред най-добрите в 
Сърбия - нпд 49 на сто, 
Сред гласувалите са и Н> 
те бежанци, настанени в 
Босшюградска община,

м. я.

виши

вншцето нл Геиералщаба ни Югослллсклтл 
войски, които би дало възможности зн уед
наквен подход към проблема за набирн- 

разпрсдслянсто на новобранците. 
Във всеки случлй, 11’ьрлито резултати 

показаха, че съвременните постижения на 
информационната технология предлагат 
нови предпоставки за успешна и по-прп- 

работа иа военно-териториалните

не го и

вилна
органи.

Зоран Миладинооич
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ОТ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА НА НИКОЛА СТОЯНОВ И ИВАЙЛО ТРИФОНОВ В ДИМИТРОВГРАД

МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ, МАЛКО РЕЗУЛТАТИ
чени усилията на българската 
държава. На централно равни
ще между правителствата на 
двете страни, между министер
ствата на двете страни има вече 
разбиране по тези въпроси. Мо
га да ви кажа, че през тази една 
година аз съм доволен от разго
ворите, които съм имал и реше
нията, които сме постигнали с 
министерството на просветата, 
културата, компетентните вла
сти на МВР на Сърбия. Въпро
сът е тези обещания, които са 
поети от посочените министер
ства, да стигнат до общините, до 
училищата, до локалните медии, 
а там, къдего отговорите са из
цяло общински (говорихме по 
този въпрос с г-н Стоянов), ще 
положим съвместни усилия тези 
неща да станат ежедневие в жи
вота на гражданите на тези об
щини и, разбира се, в живота на 
българите в тези общини, къде- 
то те са преобладаващо мнозин
ство.

На съвместната пресконфе
ренции, на които, оснсн местни
те, присъстваха н журналисти от 
Пирот н Ниш, бе дадена оценка 
на водените разговори.

"Разговорите водехме на бъ
лгарски, каза Никола Стоянов, 
но поради присъствието на жур
налисти и от други среди, аз ще 
говоря на сръбски.

По време на посещението 
ние имахме възможност да раз
говаряме но много въпроси, ко
нто са от интерес за Димитров
градска община и за българск
ото малцинство като цяло, а съ
що така и от интерес за Бъл
гария като държава-майка на 
българското малцинство. Съ
гласихме се, че позицията на Ди
митровградска община е от 
изключително значение за всес
транното развитие на междудъ
ржавните отношения. В рамките 
на това ние желаем да използ
ваме тези възможности и пре
димства за ускорено развнтсие 
на общината, за добруването на 
всичките нейни жители и на ця
лото наше малцинство. Съгла
сихме се, че въпреки множе
ството възможности, досега не 
сме направили конкретни крач
ки за използването им. Догово
рихме се да засилим контактите 
на всички нива, което ще даде 
възможност за по-добро сътру
дничество във всички области.

Па 18 септември т.г. и Димитроиград за птори път официално пребивава посланикът на 
Р. България и Югославия Ивайло Трифонов. По време на срещата той води разговори 
най-напред с председателя на Общинската скупщина Никола Стоянов, а след това в 
разговорите се включиха директорите на Гимназията и Основното училище Томислав 
Гаков и Димитър Гюров и главният и отговорен редактор на РТВ ”Цариборд и 
директор на Центъра за култура Зорица Милева.

ще определят какво) с цел мал
цинствата и етническите групи в 
тези изключително сложни за 
Балканите времена да се превъ
рнат във фактор на мира, ста
билността, свързването и духо
вното богатство. Очакваме под
крепа за това конструктивно на
чинание. Търгвайкп по тази на
сока, считаме, че много бързо 
ще се стигне до решения на вси
чки въпроси, конто бяха пред
метна нашите разговори. Много 
време отделихме, за да инфор
мираме нашите гост за степе
нта на ползването на българския

на езика на националните мал
цинства. Статутът на общината 
предвижда това. Също така и за 
информирането на местните 
електронни медии на български 
език. Аз споделих, че за нас е 
неприемливо и ненормално в ед
на община, в която по-голяма ча
ст от населението са българи, по 
Радио "Цариброд” да звучи пре
димно сръбски език. Мисля, че 
трябва да се направи поне така, 
че както се включва Радио Бел
град, така да се включва и Радио 
София в програмата на местно
то радио. В това отношение аз 

формирах, че през октомври в 
Белград ще бъде акредитиран 
официален кореспондент на Бъ
лгарското национално радио и 
неговата основна грижа ще бъде 
да осъществи сътрудничество 
между българското национално 
радио и местните медии, които 
смитират на български език 
(имам предвид общините Дими
тровград и Босилеград). Искам 
да кажа, че самият живот води 
хората до убеждението, че тех
ните деца са все по-заинтересо- 
вани да знаят литературно и два
та езика. Според нас мина онова 
време, когато поради една или 
друга причина хората са решили. 
донякъде по убеждение, донякъ
де под натиска на бившия режим, 
преди 15-20 години, българският 
език в обучението да се замени 
със сръбския. Този въпрос е пре
дмет на анализ, както от българ
ската общественост, така и от 
обществените и политически ор
ганизации на българското мал
цинство. Ние сега няма да вли
заме в спор на тази тема и тази 
основа.

този мост на сътрудничество. 
Няма да се спирам върху исто
рическата съдба на българите в 
тези общини. История та е изве
стна, негативното от тази исто
рия е известно, младеещият ст
рах през десетилетията между 
двете световни войни и след вой
ната, от 1948 година също са из
вестни. Машата мисия, мисията 
на държавните органи на двете 
страни и мисия та на общинските 
органи и мисията на всички об
ществени и политически органи
зации и България и тук в общи
ната трябва да бъдат насочени

ИНС

як V;, РАЗБИРАТЕЛСТВО, А НЕ 
ПОДОЗРИТЕЛНОСТ

Искам да благодаря за вни
манието на общинските власти и 
да кажа, че отсега нататък ще 
бъда много по-често тук, а не 
само официално, както е сега. 
Запознат съм, че изтъкнати пре
дставители на нашето малцин
ство, изтъкнати учители, дея
тели на културата, художестве
ното изкуство и т.н. ще излязат с 
една конкретна програма - както 
пред общинските власти, така и 
пред републиканските - за по-ус
пешното прилагане на тези въз
можности, които законите и Ко
нституцията дават за едно по-се
риозно изучаване на езика, за не
говото по-свободно служебно 
ползване и по-широко звучене 
на български език по вълните на 
локалните медии. Аз в това от
ношение пред г-жа Милева, ди
ректорка на Центъра за култура 
изразих надежда, че Центрът за 
култура и КИЦ, който аз просто 
наричам читалище, няма да си 
противоречат, а ще се конкури
рат по един благороден начин, за 
да звучи българската култура, 
изкуство, българската реч, хора 
и танци много повече в тези две 
общини. Това е нашето общо 
желание и аз мисля, че с общи 
усилия и разбирателство, а не с 
подозрителност, ние ще по
стигнем определени резултати. 
В това отношение аз се надявам, 
че политическите и обществени 
организации на българското ма
лцинство в Югославия ще въз
приемат този нов момент в от
ношенията между двете държа
ви, а това е търсене на едно ново 
доверие, изграждане на приятел
ство между нашите страни и на
роди. Само в атмосферата на съ
трудничество и доверие между 
България и Сърбия българите в 
Сърбия и Югославия ще могат с 
достойнство да се наричат 
българи и да имат възможности 
да запазят българския си иден- 
титет, българското самочувст
вие. Това е богатство за нашите 
страни и народи и аз съм убеден, 
че това е бъдещето. Аз бих ка
зал, че ние сега градим това бъ
деще на тези нови отношения.”
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НЕДОВЕРИЕ ■’... * тш№Аз изложих пред г-н Трифо
нов тезата, че ние преди всичко 
сме заинтересовани за широки 
контакти, които ще дадат въз
можност за използване на съще
ствуващите позиции на Дими
тровградска община за нейното 
по-бързо развитие. Също така 
подчертах становището, че до
сегашните опити за политизация 
на всичко, дори и интернацион
ализация и създаване на общо 
недоверие не допринасят за осъ
ществяването на истинската ро
ля на малцинството като фактор 
за сътрудничество и свързване и 
затова считам, че една друга ли
ния за по-широко съвместно 
сътрудничество ще допринесе да 
се намерят спешни решения за 
многобройните отворени въ
проси, които съществуват от 
двете страни. Всъщност живо
тът сам ще ги наложи. Ние мис
лим, че преди всичко трябва да 
се засили сътрудничеството ме
жду съответните държавни ор
гани, а общините от двете страни 
могат много да подпомогнат то
ва. В това отношение аз изложих 
становището, че с реализацията 
на едно такова сътрудничество 
ще създадем условия за уск
орено икономическо развитие 
на тези краища, разбира се, със 
съдействието на двете държави 
- СРЮ и Р. България. А нашата 
цел е хората, намиращи се на 
тази комуникация, да живеят по- 
добре и с по-известно бъдеще. 
Един такъв подход ще даде въз
можност да се намират съотве
тни решения за нерешени въ
проси от едната или другата стр
ана. Това ще бъде нашият при
нос за развитието на междудъ
ржавните отношения, регионал
ното сътрудничесто и съвмест
ното свързване с Европа.

ИНИЦИАТИВА ЗА 
СЪЗДАВАНЕ НА ФОРУМ

гц
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ОТКРОВЕНИ И ПОЛЕЗНИ РАЗГОВОРИ: 
Ивайло Трифонов и Никола Стоянов

език в образованието и инфор
мирането. Още веднъж благода
рим на нашите гости за възмо
жността да обменим опит по 
много въпроси.”

В речта си пред журналисти
те г-н Ивайло Трифонов, посла
ник на Р. България в Белград, 
изтъкна:

към това да градим едно ново 
доверие между нашите страни, 
преди всичко доверие между об
щините, които са от двете страни 
на границата. Границата да ста
ва все повече условна. Знаем, че 
през последните години, осо
бено след премахване на ембар
гото се постигна нещо в тази на
сока, границата се преминава все 
по-безпрепятствено, знаем, че 
много деца от завършващите ги
мназиите в двете общини се по
лзват от възможностите, които 
има дава едно постановление на 
българското правителство тези 
деца да бъдат третирани като 
български студенти със стипен
дии в София (тази година 31 деца 
ползват това).

КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ 
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
СЪРБИЯ И БЪЛГАРИЯ

Аз искам само да споделя, че 
през годината, в която работя в 
Белград, имах възможност по
дробно да се запозная как при 
същата конституционна и зак
онова уредба унгарското, румъ
нското, словашкото, русинското 
малцинства ползват много пове
че своите майчини езици, откол- 
кото българското. Ние не мо
жем да не бъдем загрнжени за 
това и точно с ръководството на 
общината и ръководствата на 
училищата и Центъра за култу
ра си обещахме да търсим пра
ктически възможности и да ре
шаваме нещата в общия конте
кст на едно ново отношение на 
доверие между България и Юго
славия, тъй като ние вече няма 
за какво да се караме. Македон
ският въпрос между Сърбия и 
България вече не стои и нямаме 
никакви причини като две съ
седни страни, два близки народа, 
да не вървим към едни нови 
европейки отношения на прия
телство и съседство. В това от
ношение българското национа
лно малцинство в Югославия и 
по-конкретно в крайграничните 
общини, благодарение на това, 
че българите, щоито живеят тук, 
ще имат възможност, аз се надя
вам все повече да усвояват бъл
гарския език, култура и изкуст
во, и да се гордеят, че са българи, 
да стане действително мост за 
сътрудничество между нашите 
два народа. Към това са насо-

"Балгодаря най-напред на 
радиотелевизионния 
'Цариброд” за възможността 

да изкажа по телевизията и ра
диото своята радост, че за втори 
път съм официално в Димитров
град като представител на бъл
гарската държава, за да обсъ
ждам с ръководството на града, 
с училищните власти, а също та
ка и с актива на културно-инфо
рмационния център на българ
ското малцинство в Югославия 
"Царибород” някои практиче
ски проблеми, които трябва зае
дно да решаваме. Изложих пред 
г-н Стоянов специалната поз
иция на българската държава и 
правителство, а именно, че бъ
лгарското национално малцинс
тво в Югославия, по-конкретно в 
Сърбия е мост за сътрудничест
во между нашите страни и на
роди, но че българите в Сърбия 
ще изпълняват тази благородна 
роля тогава, когато те имат въз
можност в пълен обем да полз
ват правата, които Конституци
ята и законите на Югославия и 
Сърбия им дават. Само тогава, 
когато българите в общините 
Димитровград и Босилеград се 
гордеят, че са българи, когато 
знаят много добре майчиния си

център

ПОЗИЦИИТЕ НА 
БЪЛГАРСКОТО 

ПРАВИТЕЛСТВО

Животът самият поставя въ
проса за качеството и знанието 
на българския език и затова мо
ята цел на посещението е да из
ложа позицията на българското 
правителство и държава и наша
та оценка за някои нерешени 
проблеми. Това е, първо, недо
статъчният брой на часове, не
достатъчната възможност за 
квалификация на учителите по 
български в основното и сред
ното училище. Не се използват 
възможностите, които прагра- 
мата за сътрудничество в обла
стта на образованието и култу
рата дава за това. От друга стра
на недостатъчно е пълното пол
зване на българския език, като 
език за служебна употреба, ма
кар че Статутът на общината да
ва тази възможност, както е по 
Закона за служебно използване

След обед посланик Трифонов 
се срещна с членовете на Упра
вителния съвет на КИЦ "Цари
брод” и ги запозна с резултатите 
от посещението си и водените 
разговори в общината и с прос
ветните власти.

В тази насока аз за първи път 
направих на г-н Трифонов пред- език> когато децата завършват 
ложение за подемането на ини- гимназия с едно литературно по- 
циатива за създаване на движе- знаване на книжовния и българ- 
ние или форум (компетентните ^ки и сръбски език, само тогава

българите в Сърбия ще бъдат А.Т.
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СИНДИКАТЪТ В КОБОС И "ЧОРАПАРА" 
НИЕТО НА РАБОТНИЦИТЕ Ч°РАПАРА ПОЛАГА УСИЛИЯ ДА ОБЛЕКЧИ ПОЛОЖЕ- ДИМИТРОВГРАД

ОТБЕЛЯЗАН ДЕНЯТ НА 
ЖЕЛЕЗНИЧАРИТЕПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА 

в«... Г>ОЛН11тг: И БЕДНИТЕ
мов, председател на синдикалнтп Кру Са дадени 1400 динара. Организацията на работ-
босилеградсКитеколеетивц „™КОБОГ^«изация в ниците в тези две предприятия изпраща работ- 
пара , работещи като профитни пентппве „°Ра~ г“4“’ предимно с професионални заболявалия, на 
тава на Холдинг компания ЮМКО^« п балнеолечение. Двама работника

Синдикатът в Компанията в Рал я' яаха от Десетдневно безплатно лечение и отдих в
профитни центрове работят около 13 хилятТп-Г Буяновашка баня> а според Крумов съществува 
ботници, е организирал работниците така че и трима душ^™ осигуРятсРедства за °Ще Двама- 
самите те да си създават условия за помощ II .. у
равнище на Компанията п,тр™... мощ. На Според правилника за разпределяне на сред- 
фонд, в който работниците меки месеТотпелят СГ^аТа от солидаРН«я Ф°нд, на изпаднали в беда 
по 1% от заплатата сиСъбпямч™ 4 Д работници се оказва безвъзмездна парична по- 
средства се дашпо„„™. ТОЯ НаЧ,Ш мощ от 300 до 500 дннаРа 11ли пък се дава ваем откато^езвъзмездна помощ Г КаТ° ЗЯСМ или 400 до 800 д™ара, който се издължава до една 
р и а л но то ^гюложен це ^нг^р абстшкец °какт'о ^ и^ог Посредством синдиката всички поддават
това за какво му са необходими парите.

На материално слабите и болни работници си
ндикатът в КОБОС и "Чорапара” плаща лекар
ства, които не са включени в списъка на безплат
ните. Крумов подчертава, че през последните три

Колективът на жп гарата в Димитровград тържествено 
отбеляза 15 септември - Деня на югославските железничари. 
Тържеството по случай празника бе организирано в Мотела, 
където се събраха 74 железничари от димитровградската жп 
гара, начело с шефа на гарата Петар Величкович. На тър
жеството присъстваха и Никола Стоянов, председател на ОС в 
Димитровград, Тошко Марков, началник на отдела на МВР в 
Димитровград, Славолюб Петрович, шеф на секцията на СТП 
от Ниш, Воя Нешич, командир на крайграничните полицейски 
единици в Димитровград, Никола Алексов, управител на Мит
ницата в Димитровград и други гости.

На Митницата в Димитровград бе връчено благодарствено 
писмо за изключително доброто и плодотворно сътрудниче
ство с димитровградската железопътна гара. Със същото при
знание бе удостоен и колективът на крайграничната полиция в 
нашия град.

За дългогодишна работа и коректно отношение към пътни
ците с грамота бе удостоен Сретен Давидков, касиер в жп 
гарата в Димитровград. Същото признание получиха и же
лезничарите Мики Иванов и Радиша Величков.

Този празник е свързан с далечната 1884 година, когато е 
пусната в експлоатация железопътната линия Белград - Ниш. 
Само три години по-късно е изградена линията Ниш - Ди
митровград.

вече се завър-

хранителни стоки на по-изгодни цени и с по-дълъг 
период на плащане. Ръководството на Компани- 

разрешило работниците да купуват в 
магазините й текстил на стойност до две хиляди 
динара, които изплащат без лихва до една година.

в. в.

ята пък е

Б. д.

КОМИСИЯТА ЗА СОЛИДАРНО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО КЪМ ОС В БОСИЛЕГРАД 
НАСКОРО ЩЕ РАЗПРЕДЕЛИ ДЕСЕТ АПАРТАМЕНТА

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ НА ЮМКО ОТ ИЗНОСА

ЗА 8 МЕСЕЦА - 24 

МИЛИОНА ДМПРЕДИМСТВО (ПАК) ЩЕ ИМА 

” ПО-ДЪЛБОКИЯТ ДЖОБ” Холдинг компания ЮМКО от Враня продължава да изпълнява ус
пешно производствения си план за тази година. Особено окуражва 
фактът, че Компанията осъществява добри финансови резултати на 
чуждестранните пазари, въпреки международните търговски бариери, 
а броят на външнотърговските й делови партньори се увеличава.

В ЮМКО потвърждават това с факта, че през първите осем месеца 
на годината са изнесли продукция на стойност над 24 милиона германски 
марки. Заслуга за този успех има и профитният център КОБОС, който 
към края на миналия месец (до когато беше и планирано) успешно 
изпълни поръчката за 60 000 ризи за НАТО и от началото на този месец 
започна да шие мъжки панталони, също предназначени за износ.

Изхождайки от досегашното ритмично изпълнение на производ
ствения план и сделките за износ, ръководителите на ЮМКО твърдят, 
че 20-те фабрики на Компанията ще реализират стопроцентово го
дишния план и че от износа ще получат заплануваните 52 милиона 
германски марки.

• От десетте жилища четири са изградени миналата година, а останалите се строят сега • Прилагайки 
критериите от решението на ОС, Комисията за солидарни жилища разпредели през януари т. г. 
четирите жилища, но ИО на ОС анулира решението й, понеже ”ако продължи така, бездомните в 
малките и фанансово слаби фирми и организации никога не ще дойдат на ред”

Комисията за солидарно жилищно строител- лища, с което всъщност анулира и посоченото 
сгво към Общинската скупщина в Босилеград на- становище на изпълнителния си орган. Според 
скоро ще обяви конкурс за разпределяне не само най-новото общинско решение, няколко критер- 
на изградените през миналата година четири апар- ии са решаващи за разпределянето на солндарни- 
тамента (два двустайни, един едностаен и една те жилища: отделените средства във фонда от 
гарсониера), но и за още шест двустайни, които се 1994 година насам, броят на работниците без пок- 
строят в момента, заяви тези дни Димитринка Ни- рив над главата си в съотношение с общия брой 
колова, секретар на комисията. работници в предприятието, т.е. организацията

През януари т.г. построените през миналата (ведомството), средната заплата в предприятието, 
година четири жилища бяха раздадени на Здра- т.е. организацията (ведомството), както и от уча- 
вния дом, Основното училище, "Автотранспорт” стието на предприятието, т.е. организацията (вс- 
и КОБОС. Основният критерий на комисията, ар- домството) във финансирането на жилището, 
гументиран от тогавашното решение на ОС, бил Според общинското решение това участие 
размерът на средствата, които предприятията и же да бъде по-малко от 30, нито по-голямо от 49 
организациите са отделили в общинския Фонд за процента от цената на квадратен метър жилищна 
солидарно жилищно строителство от януари 1994 площ, която сега възлиза на 5100 динара. Секрс- 
до 30 септември 1997 година. По-късно ИО на ОС тарката на комисията казва, чс ще се настоява при
анулира решението. "Естествено е предприяти- разпределянето на жилищата предприятията пор- 
ята организациите и ведомствата с повече работ- ганизациите да дадат предимство на онези работ
ници и с по-високи заплати да отделят повече във ници, които са готови да участват с 20 на сто от

™к—°, ™ о?„*............ йи.т.—• •
за изграждане и разпределяне на солидарните жи-

м. я.

” ЦИЛЕ” В РЕПУБЛИКА 
СРЪБСКА

не мо-

Вече са осъществени контакти и са постигнати определени дого
вори между "Украс” от Бела паланка, в чийто състав е и ”Циле”, и 
фирмата ЗДП "Полимка” от град Рудо в Република Сръбска.

"Циле”, те ще запазят досе-Според Данче Ангелов, управител на
производствена програма, а фирмата от Рудо ще прави 

фронтовата част или лицето на кухните, витрините и останалите изде
лия на димитровградската фирма, изработвани от масивно дърво. Това 
ще подобри качеството на изделията на ”Циле”, понеже в Димитров-

За сметка на това "Полимка ще

гашната си

град не се работи с масивно дърво.
взима от ”Украс” столове и производствен материал. Мака|> 
дума за компенсационни сделки, това все пак е възможност Циле да 
пробие на пазара в Република Сръбска. Още от 1 октомври в Циле 
ще бъде увеличено производството на останалите части за кухненски 
елементи, шкафчета и други изделия на стойност 200 хиляди динара. 
Тогава се очаква да пристигнат и фронтовите части от Рудо.

В разговорите, проведени неотдавна в София, е станало дума за 
износ на столове посредством софийски фирми (стяхно посредничество 
нзппея и "Прогрес" от Свърлиг). От България н от Германия ще се 
япасят лепило н други материали (талашитът например е по-евтин в 
България). Разговорите е посредническата фирма от София са завъ
ршени, остава българите да договорят нещата е германците.

че става
В. Б.

ЙОВАНОВ, ЛЕУРЕАТ НА СЕПТЕМВРИЙСКАТА НАГРАДАД-Р НИКИФОР

ПОЗНАТ И ПОЧИТАН ЛЕКАР
, _ към медицинските науки -

Лекарят Никифор Иованов е 
от тазгодишните леуреати

спо
деля един от най-познатитс и 
най-почитините лекари и наша- 

Пиротската община. Ни 
проса ни как възприеми Септем
врийската награда, той отгони- 

’ Септемврийската

един
иа Септемврийската награда, 
която всяка година се присъжда 
по случай 8 септември - Деня на 
освобождението на Димитров- 
градска община от фашизма. Д- 
р Йова нов е роден през 1942 го
дина в село Грапа. Основно учи
лище и гимназия с завършил в 
Димитровград. Следвал е меди
цина в скопския Медицински фа
култет, където се е дипломирал 
през 1966 година. След стажува
нето си е работил в Прищина и щ.
Димитровград. В пиротския | малката
Медицински център е започнал 1; ,П|Тм на родителите си следна
да работи През 1972 година, а три Медицинския факултет в Ниш.
години ™о-късно е сисциализи- д-р Никифор Иованов д.р Никифор Йоваиов за
рал хирургия в Белград. витите имат доверие а неговите втори път стана посипал

Освен в Пирот, Д-Р Йоваиов есионални и'швем.ки каче- темврийската награда, гьй като
три пъти през седмицата пре! ле Рш, "Като ученик а Дими тров- е получил 10В ...... ,
жла пациенти и в Димитровград- с^с гиУмназия бях наясно, 1989 година Осиои гизн цопш 
ския Здравен дом. Когато той П* Д• И1МКГт си обра- награда, той е носител и на дру
работи, пред вратата на каби- щс следвам медицина, значителни "риз""™,вимитро.
нета му винаги чакат много хора, като ИМ{|Х голям афинитет
което е доказателство, че паци- ______

а. т.пъта и
В БОСИЛЕГРАДСКИЯ "НАПРЕДЪК"ш ря кратко: 

награда е доказателство, чс моят 
труд се уважава в тази среда.’

Съпругата на д-р Никифор 
Йоваиов - Анисия - с локар-пс- 
диатър. По възрастната им дъ
щеря Олгица преди няколко ме
сеца се дипломира в белградския 
Фармацевтичен факултет и сега 
работи в една аптека в Ниш. По- 

- Ангелина - е избрала

ИНВЕНТАРИЗИРА СЕ 
ИМУЩЕСТВОТО

■ В босилеградското предприятие за селскостопанска дейност и изку
пуване "Напредък" теза дни асачко е подчинено на наближаващия 10 
октомври - датата, когато изтича законният срок, в който фирмата 
трябва да върне дълговете си и да деблокира джиро-сметката си, или 
пък да започне фалитна процедура. Вече едиа седмица се върши инвен
таризация на фирменото имущество, като се контролират виики
изплатени и неизплатени сметки. Изчисляват се сумите, конто тя дължи
на доверителите си, както и онези, които й дължат други предприятия.
Задачата е поверена на сформираната в предприятието ^ада 1ПТВ е I I ОТ тукашното Отделение на

та
комисия, на

съдействат и инспекторикоято
вътрешните роботи.

Цслтп е, кокто казват в 
колко дължи фирмата но иоверитслите си, 
предприятия, както и до се даде отговор на въпроса дали е имало злоу
потреби и отклонения във финансовата политика.

"Напредък”, да се уточни действително 
а колко Й дължат други

В. Б.
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НОВИНИ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ МЕСТНИ ОБЩНОСТИ МЕДОЛЕЧЕНИЕМАПИТЕРАПИЯММЕДОЛЕЧКНИК
ВИСОЧКИ ОДОРОВЦИ И ГУЛЕНОВЦИ

” ЗЛАТНОТО ЧУДО”СТОЯНОВ ПОСЕТИ 

НАЙ-АКТИВНАТА 

МЕСТНА ОБЩНОСТ
С тази статии, уиижаемч читатели, заПочааме Поредицата, с конто желаем По-Подробно да иц 
запознаем с лечебните свойства на меда и Пчелните Продукти^ като ни иредадем ний-значител
ните части от книгата ” Медолечение”, Подарена ни лично от автора, д-р Сшоймир Младенов.

Редакция™
пъв всяко семейство, т.е. придава му се универ
сално действие.

В древна Елада е съществувал мит за боже
ствения произход и чудотворното действие на ме
да. В безсмъртните си произведения "Илиада” и 
"Одисея” Омир възпява тези качества на меда. 
Героинята Агамеда лекувала болните, успокоя
вала нервите, давала сън и мъжество на гръцките 
воини, като им поднасяла чудната напитка кикеон, 
в чийто състав медът имал най-голям дял. По това 
време той бил смятан за храна, дадена от боговете, 
защото "дарява безсмъртие и вечна младост”.

Медът е бил любимата храна на старите сла
вяни, а любимото им питие била вкусната ме
довина. С мед и восък те поддържали оживена 
търговия с гърците и свободните градове Вене
ция, Генуа, Дубровник. Пчелните продукти са иг
раели важна роля в живота на българите. Те са 
познавали лечебните свойства на меда, восъка и 
прополиса. При лекуване на рани народната ме
дицина ги препоръчва в естествен вид или под 
формата на мехлеми. Народната медицина изпол
зва меда за подобряване на храносмилането, апе
тита, за лекуване на хронични стомашни и чревни 
заболявания.Добрите резултати от приложение
то на пчелните продукти като лекарство са ста
нали причина да се създадат много легенди, сказа- 
ния и обреди за пчелата и меда.

мц Д-р Стоймир Младенов е роден в с. Конно, Кюстендилски окръг. 
РМ Основното си образование получава в родното си село, гимназ- 
■гЛ?! калното - в Кюстендил, а през 1951 година завършва медицина в 
Щ ! София. От 1955 г. е главен лекар на балнеосанаториума на

миньорите в Кюстендил. Тук започва и първите си научно-ек
спериментални и клинични наблюдения, свързани с ме- 
долечението. През 1962 г. успешно защищава дисертационния си 
труд, получавайки научната степен ”кандидат на медицинските 
науки”. Впоследствие се отдава на научна дейност, занимавайки 
се с проблемите на антиалергичните свойства на меда. През 1967 
г. д-р Младенов напуска Кюстендил и постъпва на работа в 
Първа работническа болница в София. От 1979 до 1983 г. прак-

• Председателят на ОС в Димитровград Никола Стоянов,, 
ректорът на трудовата единица на ПТТ в Пирот Алексаидар Пе
тровия и представители на димитровградския Център за култура 
миналата седмица посетиха най-активната местна общност на тери
торията на Димитровградска община - МО на селата Височки Одо- 
ровци и Гуленовцн. Заедно със споите домакини - 
ръководството на МО -тс разгледаха ремонтираните помещения в 
тамошния Културен дом, в конто в близко бъдеще ще бъдат поме
стени селското читалище, канцеларията на местната общност, пен- 
еионерекият клуб, местната поща и амбулаторията. По време на 
посещението си гостите разгледаха и голямата зала в Дома (с площ 
от 200 кг), адаптацията на която би трябвало да приключи през 
втората половина на месец октомври т.г., когато културно- 
художественото дружество към димитровградския Център за кул
тура ще изпълни в нея подходяща програма и когато ще се организ
ира п голямо народно тържество.

За уреждането на вътрешността на Културния дом досега са 
изразходвани 18 000 динара, конто са осигурени главно от общин
ския бюджет. По думите на секретаря па МО Иван Любенов за 
ремонта на сградата на Културния дом досега са изразходвани 
около 90 хиляди динара, а за комплексния ремонт па цялата сграда 
ще бъде нужно да се вложат още толкова.

• Благодарение на големия ентусиазъм на ръководството на 
сериозната ангажираност на всичките й жители, неотда

започнаха подготовките за реставрацията на църквата "Света Т

ДИ- Прсз 1921 г. доктор Ернамдес Пачеко открива 
няколко рисунки в пещерата Паука край Вален
сия (Испания): човек с кошница в ръка се качва по 
дървото със сот, около който кръжат пчели, и 
иззема меда. Картината е от епохата на неолита и 
демонстрира старата практика за събиране на 
пчелни продукти. Вкамснелости от пчели, намер
ени в кредни пластове, показват, че тя се е появила 
50 000 - 60 000 години преди човека. Много ис
торически паметници показват, че първобитният 
човек е познавал и обичал меда, а хранителните и 
лечебните качества на пчелните продукти са били 
животоносещи, което се предавало от поколение 
на поколение, от век на век. Няма нация, народ 
или племе по нашата планета, у които да не съ
ществуват легенди за тяхното хранително и ле
чебно действие. Преди около 6000 години егип
тяните са започнали да отглеждат пчелата като 
домашно насекомо. Доколко те са били 
привързани към пчелата, показва и това, че от 
първата династия на фараоните (3200 г. пр.н.е) до 
римско време върху емблемите на техните царе и 
на гробниците на фараоните имало изображение 
на пчела. В египетския папирус от преди 3500 г. 
"Книга за приготвяне на лекарства за всички ча
сти на човешкото тяло” и разшифрован от д-р 
Еберс, медът се препоръчва при лечение на очни. 
бъбречни, чернодробни и други заболявания. В

членовете на

МО и вна 
Тро

ица”, разположена в северната част на село Гуленовцн. При ре
ставрацията на тази църква, която всъщност' ще бъде отново из
градена върху старите основи, ръководството на МО очаква мате
риална подкрепа от Министерството на вероизповеданията на Сър
бия. Завода за защита на паметниците от Ниш, Общинската скуп
щина и други фактори. Трудолюбивите жители на МО са разчис
тили терена около църквата и с нетърпение очакват да започне 
реставрацията на този обект, в който преди години са се венчавали 
младоженци и са кръщавани бебета от Височки Одоровци и Гу- 
леновци. Ръководството на МО се надява, че християнският пра
зник Света Троица през следващата година ще бъде отпразнуван 
именно в тази църква. Тогава местните жители имат намерение да 
организират тържество в своята МО и да поканят гости от другите 
села в Забърдието. както и своите бивши съселяни, които понас
тоящем живеят в Димитровград, Пирот, Белград и други градове в 
страната ни.

I*
и 1; -V.

Б. Димитров

БИЛО И БАРЙЕ тикува в Либия.
Д-р Ст. Младенов е автор на монографията ”Мед и медолечение”, превеждана многок
ратно на руски, румънски, сръбски и грузински; на ” Пчелните продукти - храна и 
лекарство” и на пад 100 научни труда, публикувани в български и чуждестранни 
издания. Участвал е в много международни симпозиуми по апитерапия: в Москва, Бел
град, Мадрид, Гренобъл, Варшава, Нагоя (Япония), Истамбул. Той е един от 
учредителите на Дружеството по апитерапия в България.
Награден е от световната организация ” Апимондия” със златен медал, ”за принос в 
международното развитие на апнтерапнята”.

РЕСТАВРИРА СЕ ЧЕРКВАТА 

” СВЕТА ТРОИЦА”
В гробищата на селата Било и Барйе, в местността Старо село, 

съществуваше стара, полусрутена черква. Осемдесет и осем годи
шният дядо Арсо Димитров от Барйе разказва, че черквата е пос
троена от боровци в турско време, преди около 170-180 години. 
Инициатор за строежа на черквата е бил дядо Величко Крумов 
Киров. След тежка семейна трагедия на дядо Величко турците 
позволили да се построи черква в гробищата. А трагедията на 
Величко наистина била голяма: за кратко време починали и три
мата му сина, от които само най-възрастният бил женен и имал две 
дъщерички. Свил се той от мъка и решил заедно с другите боровци 
да построи черква. И построили хубава черква - 10 метра дълга, 6 
метра широка и 4 метра висока. Северната, източната и южната 
стена били почти 1 метър дебели, иззидани от камък. За строежа 
ползвали местен камък и камък, наречен "бигър", който докарвали 
отдалече. Нарекли черквата "СветаТроица” - дали понеже умрели 
’свите троица” сина на дядо Величко или по друга причина?

Дядо Величко си построил малка стаичка покрай черквата, в 
която прекарвал много време и поддържал черковната сграда. След 
смъртта му тя била поддържана от цялото село. За последен път е 
препокрита и варосана преди тридесетина години от Лека Дими
тров и Найден Славов.

В черквата имаше хубави икони, но един боровски зет беше 
откраднал някои от тях и ги отнесъл във Виена. Продал ги, но още 
докато бил в хотела ослепял. Не му помогнали никакви лекари, 
умрял сляп.

Преди петнадесетина години един столетен дъб паднал върху 
черквата, пробил покрива и срутил част от северната й стена. По
ради небрежността на боровци рухна целият покрив и черквата 
потъна в трънаци. За щастие, по инициатива на Манчо Георгиев, 
Владо Петров, Никола Димитров и други започна нейното възоб
новяване. С доброволен труд боровци изсякоха и продадоха около 
80 м3 дърва и вложиха получените пари в реставрацията на чер
квата. Сами почистиха гробищата и около черквата. Всички хора, 
живеещи в Барйе, дадоха парична помощ за ремонта, помогнаха и 
някои преселници от Било и Барйе. И работата тръгна-през юли 
издигнаха срутената стена и направиха нов, хубав покрив. Сега се 
извършва вътрешната реставрация на черквата. Макар че много 
боровци се ангажираха, имаше и такива, които останаха безучастни 
и гледаха какво ще стане. Надяваме се, че и те ще се ангажират и 
ще помогнат - с доброволен труд или с парична помощ. Номерът на 
джиро-сметката в Службата за платежен оборот в Димитровград, 
на която трябва да се внасят пари, е: 42802-635-1-336 МЗ Барйе.

За реставрацията на черквата помогнаха: Общинската скуп
щина в Димитровград, "Комуналац”, "Белештранс".

друг йероглиф от това време, разчетен от Едуин 
Смит, се дават сведения за лечебното приложение химията и лабораторното дело лечението с пче-

С откритието на микроскопа и развитието на

в хирургическата практика и при лечението на лни продукти, подкрепено от научно-експеримен- 
рани. Препоръчват се компресии, мази, пластири, талии факти, премина в обсега на научната меди

цина. Известни лекари, изскледователи и клини-пилули и др. препарати от пчелни продукти.
Предмети, намерени в Китай и Индия отпреди цисти започнаха да провеждат системни наблю- 

4000 г. свидетелстват за добре развито пчеларство дения върху хранителните и лечебните свойства 
през онова време. В запазения исторически до- на пчелните продукти.
кумент от тогава ”Аюр-Веда” (Книга за живота) Резултатите от проведените химико-фармако- 
и в законите на Ману се казва, че с помощта на биологични проучвания показаха, че пчелните 
еликсира и с диети, в състава на които се включва продукти са изключително ценна природо-фарма- 
и медът, е възможно да се продължи човешкият кодинамична композиция, включваща елементи- 
живот. Древната източна медицина препоръчвала те на съвременните хранително-вкусова и при- 
меда като противоотрова при лечение на рани и родо-фармакодинамични науки, и имат широко 
отравяния от растителни, животински и мннер- поле на хранително, профилактично и лечебно 
ални вещества. В някои източни фармакопеи (ки- приложение. Това оправдава правото на древната 
тайска и японска) се отбелязва, че медът е лекар- будистка медицина да замени името мед с думите 
ство за вътрешна и външна употреба и че трябва "златното чудо”, 
да се употребява като средство за първа помощ - Следва -

ПОЯСНЕНИЯ КЪМ СНИМКАТА С 
БОСИЛЕГРАДСКИТЕ КЮПОВЕ

В "Братство" от 4 септември 1998 г. беше от- След два месеца някой беше дошъл през нощта и 
печатана снимка, на която се виждат големи стари напълно го унищожил, 
кюпове. Ето няколко пояснения към тази снимка. Кюповете бяха високи около 1,70 м и в тях, според

Лицето, което мери кюповете, е Глигор Глигоров моята преценка, е могло да се събере около 350 кило- 
(Гишо), днешният касиер на босилеградската бол- грама жито. В кюпа, който беше намерен в нашия

двор имаше остатъци от жито. Като се съди но наход- 
Кюповете са извадени при копаенето на основите ките, може да се предположи, че някога тук, където 
първата обществена жилищна сграда в Босиле- е днешният Босилеград, е имало римско селище. За 

град, в която е поместен магазинът ”Нама”. При изк- това говорят и фактите, че в местността Коруби и 
опвансто са намерени пет кюпа, но по невнимание на край босилеградската черква са намерени останки от 
работниците три бяха напълно унищожени, а два ос- гробове от римско време. Освен това, когато се стро- 
танаха по-здрави. Здравите кюнове бяха прибрани и еше втората обществена жилищна сграда, при копа- 
откарани във Враня. През 1978 година в нашия двор енето на основата, също така бяха намерени медни 
копаехме канализация. На петдесет сантиметра под римски монети, 
земята намерихме голям кюп. Внимателно го извади
хме - здрав. Така той стоя доста време в нашия двор.

ница.

на

Рангел Чипев - Рашо 
Босилеград

Цветно Иванов

о 25 СЕПТЕМВРИ 1998 г.



ГРАДСКАТА ГРАДИНА "ДЕТСКА РАДОСТ" В БОСИЛЕ-
ОСВЕТЕН Е ИКОНОСТАСЪТ НА ЧЕРКВАТА "ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА" В БАТАЙНИЦА

СЪЗДАДЕНИ СА 

УСЛОВИЯ ЗА 

ПО-ДОБРА РАБОТА 

С ДЕЦАТА
• 28 те икони на иконостаса са дело на иконописеца Чедомир Илиев от Смиловци, Ди
митровградско • Иконостасът бе осветен от Сремския епископ г-н Василий

На голямото църковно-наро
дно тържество, състояло се на 21 
септември в новопостроената че
рква Пресвета Богородица” в 
Батайница край Земун, 
ства рождението на Божата май- 

като свой празник, Негово 
преосвещенство Срсмският епи
скоп господин Василий 
новия иконостас и отслужи света 
архиерейска литургия.

Двадесет и осемте

всичщщщца^иТто'пп» ^етска Радост” в Босилеград има места за 
вава в нея ззяа Р?дителн ,,3Разят желание детето им да пребн- 
институция АлектянпКТ° дЪТ НП тази възпптателно-образователна 
о™н™ обаче АлГСаНДров- Наисти«а капацитетът й е
родител да повепе П поред Александров - досега не се е случило
кажатуче*тук°няма Я читателите1

ОсноднотоучиттГ3 да.работи десетина дни преди Гимназията и 
групи а няколко пии п "аи"напрея с м*лките деца от целодневните 
или^ така° П°'КЪСНО » с децата от предучилищна възраст, 
или така наречената подготвителна група с полудневен престой.
ОТ Я Р Градината подчерта, че сега очакват повече деца 
от миналата година и в едната, и в другата група, както и в 
подготвителната трупа в Райчиловци, която се помещава в сградата 
на четрикласното училище в това село. Той твърди, че сега са 
създадени условия за по-съдържателна и качествена работа, 
наоавенн са необходимите учебно-възпитателни помагала и мате- 
риали за децата, а също така е осигурена и литература за успешното 
протичане на възпитателно-образователния процес 
изразходвани около 40 000 динара.

Предприемат се мерки и за благоустрояването

която че

ка

осветида му

икони въ
рху монументалния иконостас, 
дълъг 10 и висок 4 метра, са дело 
на нашенеца Чедомир Илиев.

Чедомир Илиев е роден през 1954 година 
Смиловци, Димитровградско. Завършил 
тория на изкуството през 1974 година в Бел
град. Живее и твори в Белград. Имал е 
множество самостоятелни и колективни 
изложби, между които във Виена (1990), Св. 
Стефан (1991), Белград (1990 и 1993). На 
колективната изложба на димитровградските 
художници през 1995 година в София, Варна и 
Кюстендил Илиев се представи с копие на ик- 
опата ” Благовещение” от църквата ”Св. Кли
мент” в Охрид от 15 век.

за което са

на двора, под
мяна и поправка на съоръженията за игра на децата. Средствата за 
целта ще бъдат подсигурени от чаените фирми "Анитекс" и 
Ибер .

Когато пък става дума за броя на децата в групите, той все още 
не е окончателен. Засега в градината пребивават 50 деца от 
предучилищна възраст, разпределени в две групи, и група от 20 
по-малки деца. Двадесет деца има и в групата в село Райчиловци.

На въпроса ни какви ще бъдат цените на услугите Александров 
отговори, че те са на миналогодишно равнище. Децата в целод
невните групи, които тук имат подсигурена закуска, обед и сле
добедна закуска заплащат по 100 динара, а останалите - по 40 
динара. ”При това трябва да подчертая, че родители с повечето деца 
и деца без родители или пък крайно бедни имат редица облекчения, 
а за някои дори и услугите ни са безплатни. Но независимо от това.

Грамотата, която му беше връчена по време на 
тържеството п многобройните похвали п призна
ния, които му бяха изказани, са ярко доказател
ство, че той вече е достигнал върховете в ик- 
онопистта,с която се занимава повече от двадесет 
години. Доказателство за това са и ангажимен
тите, които по време на тържеството му бяха пре
длагани за изографисване на други черкви и ма
настири.

Иконите на дванадесетте апостола са с раз
мери 63x160 см. Те, както и останалите икони, са 
рисувани в темперна техника върху дъска. Главен

спонсор за изработването на иконостаса е г-н Жа
рко Павлович и неговата корпорация "Петрофо- 
рм”. Дърворезбата на иконостаса пък са изра
ботили инженери от Крагуевац.

ние полагаме усилия всичките деца да се чувстват тук като у дома 
си” - каза накрая Александров.

м. я. В. Димитров

• АКТУАЛНО

ЛОКАЛНИТЕ МЕДИИ И МАЙЧИНИЯТ ЕЗИК
щоствяване на националните права на българската на
родност в информационната дейност красноречиво по
казват изявленията на министъра в правителството на 
Сърбия Иван Седлак в разговора му с българския по
сланик в Белград Ивайло Трифонов. Според официал
ното съобщение на Министерството за информации, в 
тези разговори министърът Седлак заявил и следното: 
"Република Сърбия подпомага финансово и по други 
начини опазването на идентичността на българите, ка
кто и информирането, образованието, издателската и 
културната дейност на българското малцинство в Съ
рбия ' ("Братство", стр. 2, 11 септември 1998).

И така - въпреки че Сърбия финансово и по други 
начини подпомага и онези дейности на народността, 
конто допринасят за опазването на националната й иде- 

между конто и информирането на майчин 
език, действителното положение в локалните медни не 
с в унисон с тези становища. Тъй като основният език в 
излъчвана та от тях програма е сръбският, а не езикът 

народността - въпросните информационни средства 
не допринасят за опазваното па националната самобит
ност на народността.

При наличността на твърде развитите централни 
масмедии на сръбски език се поставя въпросът каква е 
ползата от нашите локални модни и на кого служат те ? 
Ме е ли това само прахосване на парични средства, 
които са толкова необходими за развитието на култу
рата на народността, която представлява изява на ней
ната самобитност?

И накрая: като се има предвид фактическото
в локалните масмедии, чнято дейност не е съ

гласувана с осъществяването на елементарните права 
на народността (те нея информират на майчин език) от 
една страна, и изявлението на ресорния министър за 
малцинствата в правителството на Сърбия Иван Сед
лак, от друга, логично се налага въпросът - кой и с какво 
право спъва и осуетява последователното осъществя
ване на официалните становища, изложени от минис
тър Седлак? Може ли да се допусне при наличието на 
съвършсина лоялност на българската народност към 
Сърбим и Югославия някакви си фнлаикишнн да съз
дават проблеми в осъществяването на нейните права, 
гарантирани от Конституцията и другите закони на дъ
ржаната?

информационната дейност на български език не се за- 
бсляза досега и в програмата на местната радиостанция 

Босилеград, която повече от една година работи ек
спериментално. Освен редицата нерешени технически 
проблеми, според изявлението на Нада Стойнева, гла
вен и отговорен редактор, все още не е уточнен и въ
просът кои емисии ще се излъчват на български, а кои 

сръбски, поради което в програмата преобладава 
сръбският, а българският 
Вместо прецизно обмислена и разработена програма с 
ясно уточнени термини, тук всичко зависи от желанието 
на журналиста и от събеседника му. Поради това ин
формациите из живота и дейността на местната среда, 
които заемат около 25 минути от излъчваната програма 
с врметрасне от общо 19 часа седмично, сс предават 
предимно на сръбски, а само около една трета от гях - 
на български език.

11ри това трябва да се има предвид, че Радио Босиле
град е предназначено за навременно информиране на 
майчин език на населението в Босилеградска община, 
предимно за събитията в нея и за тези в окръга, зпщото 
по-обширното информираме съвсем ефикасно се из
вършва от централните масмедии ма сръбски език. Из
хождайки от факта, че според официални те данни 95% 
от населението в общината са б ългари, които говорят 
на краищснски (босилеградски) диалект -един от запад
ните народни говори па българския език - основателно 
се поставя въпросът поради какви причини се прене
брегва майчиният език па народност та мри излъчването 
на екснеримстналната програма на локалното радио/ 
Разбира сс, когато събеседникът-участник в нрогра- 

от Друга националност и не знае български, пи то 
пък може да говори на местния народен говор, тогава 
гой ще се изказва на сръбски. Обаче това не бива да се 

събесеиликът с българин но национал
но бива да

През последните години българската народност мо
же да се похвали, че има твърде разклонена мрежа от 
масмедии, които трябва да допринасят не само за всес
транното й информиране, но и за опазването на национ- 

й самобитност. Освен дълго съществуващия 
седмичник "Братство", емисията за българската народ
ност към Радио Ниш и ТВ-журнала, от няколко години 
в Димитровград беше открит местен радио-тслевизио- 

център "Цариброд”, а от миналата година съще
ствува и Радио Босилеград. Следователно в количе
ствено отношение вече няма какво да сс желае в тази 
област, защото за икономически недостатъчно разви- 

Димитровградска община и за най-неразвитата в 
отношение Босилеградска община и това пред

ставлява голямо финансово бреме.
Обаче проблемът има и друга страна: какво полу- 

българската народност от така разклонената ин
формационна мрежа при осъществяването на национ
алните си права и опазването на националната си иде 
нтичност? Доколко тези медии допринасят за наистина 
всестранно информиране на гражданите на майчин език 

качествени информации, които осветляват и,.ле- 
проблеми от повече аспекти? Допринася » ли »с 

българския език като майчин език на 
изграждането на съответната езикова

в
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ВИЛ пзберкунаие, отколкото професионално добре на
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пост. Л журналистът, който ноди ра п-опора, 
сс спъва, пито да се чаплата н да заеква, а да [ оворп 

чете статията си ни приемлив български език. По 
този начин местната радиостанция, освен информира
ното ще изпълнява и другите си задачи - ще допринася 
за изграждането на говорната култура на майчин език и 
тази среда и опазването на националната иденгичиос!

"" 'колко настоящето положение а посочените инфор
мационни средства не съотвстстау....... прокламира
ли- е обществени становища и принципи

или

Ди

Мило ПРИСОЙСКИза осъ-
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ПРИКЛЮЧИ ЛИТЕРАТУРНИЯТ ПЛЕНЕР "СИЧЕВО 98"“ИНТЕРФЕР 98" В СОМБОР: ЗЛАТНА ГРАМОТА ЗА СЛАВИША ТОДОРОВ

ист ти се да запиша рибя
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” КАМСЖОА 
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ОГНЬЕНОВИЧ
На Международния фестн- 
"Интерфер ’98", състоял се Ч:#Ъ!-ГЖшвал

от 11 до 13 септември в гр. Сом- 
бор, "Златна грамота” за най-до
бър раднорепортаж беше при
съдена на Славиша Тодоров, то
нмайстор в Радио Ниш, за ре
портажа му "Десанка - шепотът 
на тревата \

13 обоснованнето на журито 
на този международен преглед 
на журналистическите постиже
ния се посочва, че "репортажът 
е направен но документални за
писи на показвания на Десанка 
Макснмовнч, в конто тя говори 
за прелестите на четенето и нео
бходимостта да се чете, посочва 
литературата като изключител
но изкуство, което евентуално 
би могло да даде преднина само 
на музиката, за собствената си преходнос т, за да 
подчертае, че тя е поетеса с поглед, отправен по
вече към миналото, отколкото като визия за бъ
дещето. Освен това, поетесата декламира свои 
антологнчнн стихотворения и се изказва за със
тоянието на литературата у нас. Като използва 
автентични изказвания на поетесата, авторът пра
ви истински радиоиортрет на Десанка Макснмо- 
вич, с който внушително разкрива не само твор
ческата й личност, но и цялата й поезия. Едно 
предаване, което не е нищо друго, освен най-под
ходящ израз на уважение към великата поетеса по 
случай стогорншнината от рождението й.”

• Г-н Тодоров, откога се занимавате е радио- 
репортажа като особен жанр на радиожурналис
тиката, защото ни е известно, че журнализмът не 
е Ваша професия?

- В Радио Ниш започнах да работя точно преди 
20 години, но с радио-репортаж се занимавам от 
1985 година. Макар че не съм журналист по про
фесия, радиорепортажът веднага ме привлече, за
щото това е най-добрият начин да се предаде едно 
събитие чрез звук, да се пресъздаде една дей-

С литературна вечер в голя- на”. Наградата й беше връчена 
мага зала на Нишкия универси- от градоначалника на Ниш Зо- 
тет, на която със свои творби се ран Живкович. 
представиха всички участници в 
тазгодишния литературен нле- ка на тази културна манифеста- 
нер "Сичево *98”, и с тържество- ция - д-р Михайло Игнятович, 
но връчване на наградите мина- през 1992 година бе учредена на- 
лия петък приключи тази кул- градага "Микина чаша”, която 
турна манифестация. тази година бе връчена на Ради-

Лауреат на наградата "Като- войе Консгантинович, известен 
пс!а 8егЬ1са”, която се присъжда литературен преводач, докато 
на участник в пленера за дълго- наградата "Сичевашки визии”, 
годишно творчество, оставило която сс присъжда за забслежи- 
трайна следа в словесното изку- телен принос на тази културна 
ството за времето, в което живее манифестация и за културните 
и твори (учредена през 1995 г.), връзки на град Ниш със света, 
стана Вида Огньенович, писате- този път не е присъдена, защото 
лка, режисьор в театъра, редо- единственият чуждестранен уча- 
вен преподавател в Художество- стник, българският писател Гео- 
ната академия в Нови Сад и гла- рги Трифуиов, в последния мо- 
вен редактор на списание ”Сце- мент отказа да дойде.

Преди литературната вечер 
участниците в пленера бяха при
ети от градоначалника 3. Живк- 
ович със сътрудниците му. Уча
стниците в тазгодишния пленер 
представи Велимир Костов, пре
дседател на Сдружението на пи
сателите в Ниш.

Проздравявайки творците, 
градоначалникът Живкович по
дчерта, че град Ниш търси на
чини за целогодишно използва
не на сградата на пленера в Си- 
чево за културни мероприятия. 
Подтикнати от тази идея, лит-

В памет на основололожни-
ч, у .

ДВА у Туш
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- Идея ми дадоха моите деца, които започнаха 
да четат стихотворения от Десанка Макснмовнч. 
Кога го СШГ1.Т ми започна да учи латиница, на стра
ниците на неговия учебник видях един текст, в 
който Десанка Макснмовнч казва, че всеки човек 
в нашето отечество има праното на свой език, свое 
писмо, споя песен и да обича своите гори. Това 
толкова ме впечатли, че цели две години носех в 
главата си идея за репортаж, постоянно си мислех 
как да предам това, кое то чувствам и ”чувам”със 
средствата на радиото като медия. Така започнах 
да събирам записи с нейни изказвания, да ком
бинирам... Когато за пръв нът го монтирах и го 
чух, той не ми хареса, и пак продължих да правя 
комбинации, съзвучия, звукови ефекти и прочие 
и едвам третата версия ме удовлетвори.

• Как стигнахте до заглавието "Десанка - ше
потът на тревата”?

- Докато подготвях репортажа, аз прочетох 
всичко за Десанка Макснмовнч, каквото ми попа
даше в ръцете. В главата си имах множество идеи 
за заглавие. Знаех целта - да представя поетесата 
Десанка Макснмовнч, но в заглавието трябваше

да сложа нещо характерно, не
що отличително за нея и като 
поетеса, и като човек, така ка- 
кто го виждах и възприемах аз и, 
разбира се, и моите деца. Един 
ден дойдох в Издателство "Брат
ство", в редакцията 
"Другарче", и в една статия за 
Десанка видях мисъл, в която по
езията на тази велика поетеса се 
сравнява с шепота на тревата. 
Това толкова много ми хареса, 
че си казах "Ето заглавие за моя 
репортаж! ” Взех списанието, тр
ъгнах си пеша край Нишава и 
колкото повече доближавах къ
щата си, толкова по-удачно ми се 
виждаше това заглавие. Така и 
стана, и ето - донесе ми и голямо 
признание.

• Какво означава за Вас 
"Златната грамота”?

- Извънредно много. Преди 
всичко, за сетен път се показа, че 
си струва човек да се труди, че 
щом като се стремиш към нещо 

ствителност или чувство - не само убедително, и работиш упорито - резултатите ще дойдат не- 
внушително, но и да предостави на слушащия ис- пременно. Радва ме и това, че признанието ми е 
тинско удоволствие. Разбира се, за това, като про- присъдено от компетентни хора и че моята творба 
фесионалисти ми помогнаха и колегите-журнал- е провъзгласена за най-добра при една конкурен- 
исти в радиото. Най-голяма благодарност в това ция на 256 репотража на истински нрофесионал- 
онтошение дължа на Саша Димитриевич, който исти-журналисти и радиорепортери-от различни 
като главен редактор в Радио Ниш, просто 'ни краища на света.
гонеше извън студиата, караше ни да правим ау- Но истинско удоволствие би ми направило ня- 
диозаписи на улицата, в производствените цехове, какво признание в областта, в която самият аз съм 
във влака, в природата... Така до сега аз съм под- професионалист, като тонмайстор. Мечтата ми е

в това отношение да постигна колкото се може 
повече. Мечтая си например да мога с микрофона 
да запиша риба във водата и да докажа, че не 

т. съвсем е точна народната поговорка "Мълчи като
участвах с предаване, посветено на Никола Тесла, риба” уверен Съм, че и тя издав‘а звукоВе, които
великия сръбски и югославски учен-изобретател, бих искал , а запиша. Просто ми се вижда невъз- 
основоположника на електротехниката, които е 
дал голям принос за развитието на човечеството 
изобщо. Миналата година бях подготвил преда
ване за Свети Сава под названието "Растко”. Тек- 

този велик сръбски духовник, просве-

ературните творци предложиха 
освен тях и живописците, в 
Сичево да пребивават и творят и 
литературни преводачи, етноло
зи, етномузиколози, артисти и 
режисьори.

В.С.Б.
Вида Огньенович

ЗАСЕДАНИЕ НА ХУДОЖЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА ДИМИТ
РОВГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯна списание

100 КАРТИНИ!
На 14 септември т.г. се състоя заседание на Художествения 

съвет на Димитровградската галерия, на което бе приет отчетът за 
работата на художествения пленер "Погановски манастир ’98". 
Членовете на съвета заключиха, че този пленер е още по-успешен 
и по-съдържателен от миналогодишния и, както изтъкна дома
кинът на пленера Димитър Илиев, "по-евтино е струвал".

С голям възторг бе изтъкнато, че художествената галерия раз
полага с около 100 художествени произведения, с което не могат да 
се похвалят и много по-големи галерии. Особено беше подчертан 
фактът, че освен художника от България тази година в пленера 
участва и китайски художник. Още сега се полагат усилия в сле
дващия пленер да участва и един италиански художник и така 
Погановскнят пленер да получи още по-голям мащаб.

Договорено беше да се организира колективна изложба на наши 
художници - участници в досегашните пленери и то по повод 110- 
годишнината на театъра "Христо Ботев”. Същевременно худо
жниците ще подарят по една картина на театъра в чест на за
бележителния му юбилей.

Киев, 1990: Славиша Тодоров интервюира една от балерините в 
Киевския театър

Д. Димитров

НА 21 СЕПТЕМВРИ В КИЦ "ЦАРИБРОД" - ФИЛИАЛ БО
СИЛЕГРАД

ПОЕТИЧНА ВЕЧЕРготвил двадесетина авторски радио-предавания .
На 21 септември вечерта в помещението на клона на Сдру

жението на граждани Културно-информационен център на бъл
гарското малцинство "Цариброд" в Босилеград се проведе поети
чна вечер.

Тази поетична вечер беше първата официална културна проява 
на КИЦ "Цариброд” - филиал Босилеград - от създаването му 
досега. На нея присъстваха около тридесетина души, любители на 
поетичното слово, а свои творби прочетоха Нада Павлова и Райна 
Попова, поетеси от България, и Звонко Карановнч и Зоран Чирич 
от Ниш, както и Иван Николов, Арсо Тодоров, Радко Стоянов и 
босилеградските гимназисти Еленко Станчов и Елена Андонова.

Пене Димитров, който откри поетичната вечер и преветства 
присъстващите, сред които беше и Слободан Вуксанович, подпред
седател на Демократичната партия, подчерта, че тази културна 
изява е само една от редицата други културни манифестации, които 
ще бъдат организирани от КИЦ "Цариброд” - филиал Босилеград.

м. я.

• Откога участвате във Фестивала в Сомбор? 
- Това е третото ми участие. През 1996 година

можно да може да се живее в едно беззвучно прос
транство. А рибата живее във водата, нали?

Славиша Тодоров е роден през 1956 г. в град 
Ниш. Завършил е средно техническо

стове за
тител, дипломат и какво ли още не, в това пре- н ^ ___________
даване говореха артисти от Сомбор, а то беше училище и работи като тонмайстор в Радио
осъществено посредством Театъра ”ХХ1 век”, с Ниш.Родителите му са медицински рабит-
които успешно сътруднича вече няколко години. ници - майката Вера е от Димитровград, а
А тази година подхотвих радиопортрет на Де- баща му Десимир е от село Паля, Клисурски
санка Максимович. ^^айЯЯ81^шЯШПИВННННННВмНН1

В. Богоев• Как стигнахте до идеята за този репортаж?

25 СЕПТЕМВРИ 1998 г. !оЪ,



КЪМ 55-ГОДИ Ш Н И Н АТ А ОТ ПЪРВАТА ПАРТИЗАНСКА 
АКЦИЯ В БОСИЛЕГРАДСКО

ГОЛЯМ СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ
ПОСЛЕДНО 

ПЪТУВАНЕ ДО 

РОДНИЯ КРАЙ
Д-р Тодор Спасов е от онази 

прочута генерация царибродски 
гимназисти, които са станали зр- 
елостници през месец юни на 
1У47 година, подготвени от група 
отлични специалисти от софий
ските институти. В Белградския 
университет випускът на Спасов 
се ориентира към различни 
цналности и показа необикнове
но висок успех. Негови - 
са и докторите на науката д-р 
Спас Сотиров - биолог, д-р Ма
рин Младенов - лингвист, д-р Ал
ександър Гигов - биолог, и още 
мнозина 
специалисти. На 21 юни 1997 го
дина в Димитровград представи
тели на тази генерация се събра- 

внушително тържество в 
чест на 50-годишнината от зре
лостния изпит. Сбирката стана в 
помещенията на новата гимна
зия. Възрастни хора с посребре
ни коси и просълзени очи прис
тигнаха от Ниш, София, Белгр
ад, Димитровград, за да си спо
мнят как преди петдесет години 
са тръгнали към различни гра
дове да се учат, да живеят, да 
творят. Тогава дойде от Белград 
и д-р Тодор Спасов и се прегърна 
с Любчо Наков, Димитър Ден- 
ков, Петър Апостолов и с дру
гите си съученици и обеща да 
изпрати сведения за своята нау
чна работа, защото в Гимнази
ята, пък и в града ни се оформи 
идеята да се съберат на едно мя
сто сведенията, имената и тру-

мина Бор, той е правил оценка за 
перспективата и откриването на 
медни и сребърни залежи от 
типа на Бор и Майданпек. В 
Борово и Долна Невля са 
правили изследване на рудни 
залежи, след които са стигнали 
до извода, че има медни жили, но 
няма руда. За местностите Пре- 
леейе и Сребърна глава край 
Сенокос със съдействието на 
Геологическия завод от Белград 
е направена геологична карта и 
проспекция на падината, където 
някога може би е ескплоатирана 
руда. "Ако се наблюдава 
магелно, се забелязва, че пади
ната е гъсто разкопана и пок
рита с материали, изкопани на 
дълбочина около 2 метра. Анал
изите показват, че в тези матери
али има значително съдържание 
на сребро. По това време и уче
ните в България са изследвали 
тези локалитети, като са имали 
и експлоатационни работи. И 
днес старите хора от Висока и 
Сенокос казват, че ”на Сребъ
рна глава има голямо богат
ство”. И в Босилеград правихме 
проспекции на рудни явления с 
олово и цинк. Нашите проспек- 
циони работи и тези, които са 
правени по-рано показват, че за
лежите са малки и неикономи
чни” - разказва д-р Спасов.

По време на изследователс
ките начинания е участвал във 
всички научни срещи, свързани с 
откриването на медни залежи на 
Блканския полуостров, Близкия 
Изток и Европа. Печатал е мно- 
гобройни научни публикации по 
специалността си.

Едно от първите му научни 
съобщения е свързано с Дими
тровград. Открил е метеоритен 
метал между Пъртопопинци и 
Радейна. Научното съобщение 

"ОКТАЕДРИТ - 
ОМ - ДИМИТРОВГРАД”. Този 
метеорит, тежащ над 100 кило
грама, се намира в "Природня- 
чкия музей” в Белград, а сепарат 
е изпратен в Библиотеката в Ди
митровград.

Д-р Тодор Спасов казва, че 
отдавна е създал семейство в 
Майданпек, съпругата му Души
ца е сръбкиня, но чете "Брат
ство”. Живеят в любов и разби
рателство в Южен Банат, близо 
до месторождението на съпру
гата, имат две големи дъщери. 

”С пълен оптимизъм група- 
години и в динамичен биори

тъм желаем да продължим жи
вота си” - казва д-р Тодор Спа
сов.

(Продължение от миналия брой)
На 27 септември, на традиционния народен събор на Кръстов- 

ден в Радовница, партизаните провеждат събрание с 
ление, а сред ораторите е и Владимир Гешев, който говори за 
народноосвободителното движение, за борбата с немския окупатор 
и домашните предатели, за светлото социалистическо бъдеще, за 
свободата, която ги очаква, за братство и единство между сърби, 
българи и македонци...

След тези събития Гешев вече не се върща вкъщи. На 
стаята му остава неговият дневник, отворен на последната стра
ница, на която пише: Полунощ е. Един часа е веч. Гърлото ме стяга, 
температурата расте. Радостни чувства ме вълнуват. Кога ще из- 
леза на Бесна кобила, на онези пътеки, по които съм някога пъту
вал... Мисля на Минка, на родния си край, мисля на брата ми, но той 
е далеч във войната на фронта...”

Докато е вкъщи, на село, той кореспондира с колежката си 
Мария Кисова от Кюстендил, Минка Христова от Пловдив и с 
приятеля си Гошо, студент от София. Последното си писмо Гешев 

изпраща до тях по един свой зе
мляк и съученик, обаче то по
пада в ръцете на полицията в 
Пловдив. Веднага след това Ма
рия Кисова е арестувана и до кр
ая на войната е в затвора в Пе
рник, където е жестоко инквиз- 
ирана и едва остава жива. Съ
щото преживяват и Минка и Го
шо (това се знае от разказите им 
след освобождението).

Наскоро Вранският партиза
нски отряд атакува гарата в Рис- 
товац, но при отстъплението 
след сражението, късно вечерта, 
Гешев остава сам и се загубва. 
През нощта пристига в с. Зла- 
токоп и в края на селото иска 
помощ от един възрастен селя
нин, но той не иска да го приеме 
вкъщи. Гладен и изморен, с ра
диостанция на гърба и карабина 
на рамото (получена от Милчо 

Янков, горски в Д. Любата, след нападението на общината в се
лото), Владимир тръгва към Морава и се скрива в един върбалак. 
Старецът от Златокои докладва на окупаторските стражари за 
загубилия се партизанин, но те отказват да тръгнат по дирите му. 
Старъцът с упорит и отива при други стражари, а двама от тях 
тръгват със стареца, залавят Гешев във върбалака и го предават 
на полицията във Враня (преди залавянето му той хвърля в реката 
радиостанцията и карабината). По същото време в Горна Любата 
идват полицейски агенти от Перник и търсят Владимир Гешев. Под 
ударите им попада снахата му Надежда Тошева Гешева, която 
лично предала писмото му до приятелите в България на "доверения 
човек”, но гой го занесъл в полицията. Агентите пленяват всичко 
негово, а най-много фотографии (около 150).

Първият командир на Босилеградския партизански отряд пре
карва тежки дни в затвора, най-напред във Враня, сетне в Идризово 
край Скопие и накрая в Сурдулнца, където е убит от полицейския 
началник Живодеров. "Разбрахме, че Владо се намира в затвора 
Сурдулнца, обаче не ни разрешиха да се видим с него - разказва 
Тоше Костакиев Гешев, по-възрастният брат на Владимир. - През 

1945 година Манонл Миладинов от с. Плоча

местното насе-
спе-

другари

масата в

определено изявени
внн-

Д-р Тодор Спасовха на

Тук му съобщили, че е избран да 
следва в Съветския съюз, но то
ва решение не е осъществено по
ради резолюцията на Информ- 
бюро. Тошко се записва в Ми
нно-геологическия факултет в 
Белград, където следва редовно. 
Първата си служба е получил в 
минния район Майданпек. Това 
беше време на ентусиазъм и не
посилен труд. С много упоритост 
и знания, заедно със свои колеги, 
той открил значителни залежи 
на медни руди и полезни изко
паеми, от които са експлоатира
ни десетици хиляди тона медна 
руда. В процеса на работата си е 
изследвал и синтетизирал опита 
в обработката на рудата и срав
нявал резултатите със световни
те постижения.

Докторирал е още през 1965 
година, подготвяйки се в най-съ
временни лаборатории, предо
ставени му в медната мина ’ Май- 
данлек”. Защитил е докторат на 
тема: "МЕТАЛОГЕНИЯ НА 
МАЙДАНПЕКСКИЯ РАЙ
ОН”

щ\*
I

довете на онези нашенци, които 
получиха най-високото научно 
звание в специалността си.

На 20 юни 1928 година във 
Висока, в Долни Криводол се ро
дил нашенецът Тодор - Тошко 
Спасов. Основно училище е за
вършил в родното си село, а про
гимназия и гимназия - в 
ца, Пирот, Годеч и Цариброд. 
Първи и втори клас е завършил 
още в бивша Югославия преди 
войната, а през 1942 тръгнал в 
трети клас в Комщица. От се
лото си до училището всекидне
вно изминавал пеш около пет 
километра в едната посока. Зи
мата била студена, с много сняг 
и ниски температури, петите му 
се напукали от студ и се отво
рили рани, та ги лекувал със сла
нина. Но и тънките опинци, и на
ранените крака не са били пре
чка да изминава разстоянието до 
училището. А после се заредили 
и по-горните класове, които за
вършвал в различни градове. 
Зрелостния изпит положил през 
юни 1947 и веднага се залисал в 
трудова бригада. Заминали

линията Бръчко-Бановичи.

Владимир Гешев

К.омщи-
има заглавиеОт 1971 година минава в Ин

ститута по мед в Бор, а от 1973 
година в Геологическото бюро 
на Медолеярния басейн Бор. На
трупал е опит в прочути леярни 
на мед в САЩ, бил е член на 
експертни групи в Иран, Етио
пия и Гърция. Познава залежите 
на руди в Румъния, от другата 
страна на Дунава, във връзка със 
структурните планове на Май
данпек. В глобален структурен 
план са и медните находища в 
източния край на Иран. Всички 
тези находища са всъщност го
ляма медоносна провинция, коя
то обхваща България (Панагю
рище), а в нашата страна Май
данпек и Бор.

В района на Димитровград, с 
финансовата помощ на Медната

в

ранната пролет на 
тръгнал на пазар в Сурдулнца и когато минавал през Ново село, 
селянката Косара му казала, че заедно с нейния мъж Душко в 
сурдулишкпя затвор било и едно младо момче от Горна Любата, 
п двамата, заедно с няколко други затворници, били убити. Късно 
през есента на 1944 година някой селянин от Дугойница, Сурду- 
лишко, намерил труповете на 7 убити непознати лица в шавара в 
местността Жабляк. През нощта прибрал труповете н ги погребал 
в обща гробница в нивата си, намираща се недалеч отбарата. За да 
не забрави мястото, където е погребал убитите, селянинът засадил 
босилек около гроба им. Косара узнала това, крншом отишла при 
гробницата, извадила от пея трупа на мъжа си и го погребала в Ново 
село. При следващата среща с Манонл тя изпратила хабер на родн
ините па момчето от Горна Любата да отидат при селянина в Ду- 
гойиица, за да ги заведе при гробницата. На следващия ден Манонл 
идва при мен п ми предава хабера. На третия ден аз, Боян Станчев 
от Мусул, Мило Филипов н Манонл Миладинов от Плоча заминахме 
за Сурдулнца, намерихме стария селянин*в Дугойница и той ни 
заведе при гробницата. Привечер тихо и внимателно я разкопахме 
и сред шестимата убити аз познах трупа на брат ми. Завихме го в 
чаршаф и чердже, качихме го на кои и поехме пътя към родното ни 

Пред зори пристигнахме в мусулската махала Боровски дол, 
събудихме Методи Станчев Филипов, който ни прие в къщата си да 
отпочинем. След това направихме ковчег за покойния ми брат и 

Цялото село бързо разбра за случката, събраха се 
траурното шествие тръгна към центъра на

ме
но

на Лилия Нейкова
жп

• НАРОДНА ПЕСЕН ОТ БОСИЛЕГРАДСКО” мишокът 

мики” и в
БЕЛА ПАЛАНКА

СНОЩИ Е ЯНКА 
СЛЕЗЛА

Снощи с Янка из гора слсзнала, 
из гора слсзнала, у село влезнала, 
у село влезнала, баряк побила, 
баряк побила, турчин убила, 
турчин убила, на го е съкрила, 
скрила го е у тъмни земници.
Три пъти Янка на съд каран.
”Защо си, Янке, из гора слсзнала, 
из гора слсзнала, у село влезнала, 
у село влезнала, баряк побила, 
баряк побила, тирчии убила, 
убила си, Янке, па си го съкрила, 
па си ю съкрила у тъмни земници.
” Юнак съм била, та съм го убила,^
итра съм била, па ст,м го съкрило.^ д Млад.но|

След като преди две седмици изпълниха 
пиесата ” Женитбата иа мишока Мики в 
Нишкия куклен театър, членовете на на

цепя к ъм димитровградския самодеен 
театър "Христо Ботев” се представиха на 17 
септември т.г.с тази пиеса и в Бела паланка, 
Гъдето спечелиха симпатиите на тамошна-

тодиев <гг Велико Търново, а ролите «из- 

Каменов и други млади артисти.

село.
ската с

вече съмна.
брой ССЛ)

^Така Владимир Костакиев Гешев, млад антифашист, комунист 
и първи командир на Босилеградския партизански отряд за по
следен път пристигнал в родното си село и завинаги останал в него. 
На надгробния му паметник, поставен от брат му Тоше, и днес може 
да се прочете: "Загинал от братска българска ръка !

ЯНИ IIголям

Алоксамдър-Сашо Младено*

В. Д.
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ПРОСТРАНСТВЕНИЯТ ПЛАН НА СЪРБИЯ И РАЗВИТИЕТО НА КРАЙГРАНИЧНИТЕ ОБЛАСТИ (2)

ПЪТЕПОКАЗАТЕЛ ЗА БЪДЕЩОТО ПЛАНИРАНЕ
Индустрия, транспорт и пръчки, туризъм, екология

защитена зона на природни блага, а ниските й части - за 
област със значителни природни ценности. Районът на 
Висок (Димитровградско) ще бъде провъзгласен за об
ласт с изключителни природни ценности, докато доли
ната на река Ерма ще бъде защитена като антропогенна 
екосистема. Долината на Ерма и пределите около Звон- 
ска баня ще бъдат предложени за включване в Рамсар- 
ската листа на значителните природни ценности, в ко
ято вече са вписани Обедска и Царска бара и Лудешкото 
езеро.

Трябва да се подчертае, че посочените в статията 
данни и информации са само една малка част от глобал
ната и дългосрочна планова ориентация на Сърбия. 
Пространственият план определя преди всичко целите, 
за които ще се ползват конкретните области от нейната 
територия и по този начин създава условия за точно 
ориентиране при бъдещото планиране. Разбира се, за 
реализацията на всеки един заплануван проект са необ
ходими преди всичко инвеститори,така че самото вклю
чване на определен обект в Плана не означава, че този 
обект ще бъде построен и че това ще стане в скоро 
време. Целите в Плана ще се реализират според утвъ
рдените приоритети, а тук ще посочим само няколко 
мерки, с които трябва да бъде подпомогната реали

зацията им:
- Стимулиране на развитието 

на урбанистично-индустриални
те центрове чрез диференцира
не на локалните обществени

Заради определянето на локации за изграждане па 
попи стопански обекти и по-нататъшното развитие на 
съществуващите промишлени цехове, в Пространстве
ния план на Република Сърбия са дефинирани т. нар. 
пояси на индустриалното развитие. Тези пояси обхва
щат областите край определени транспортни комуни
кации и са разпределени в три категории (степени).

Поясът Белград - Ниш - Враня - Мрежово има и един 
клон, който по долината па река Нишава стига до Ди
митровград. Това е твърде изгодно обстоятелство за 
Димитровградска община, защото но този начин тя с 
включена в пояс от първа категория (степен) и трябва 
да използва предимствата му за ускоряване па собстве
ното си развитие. Към този пояс ще бъде насочвано 
изграждането на промишлени цехове в отраслите с по- 
малка флекснбилност, но затова пък тук са или ще 
бъдат лоцнранн и носителите на техническия прогрес 
(електрониката и др.). В малките индустриални цен
трове (за такива са провъзгласени и Босилеград и Ба- 
бушница) сс предвижда изграждане на малки цехове от 
традиционната лека промишленост.

Както вече казахме, поясите на индустриалното раз
витие са разположени край важните пътни транспо
ртни коридори, а в нашата ре
публика те са шест. Коридорът 
Суботица - Нови Сад - Белград 
(Е - 75) продължава към Ниш и 
границата с Македония, един не
гов клон (Е - 763) стига до черно
горското крайбрежие на Адриа- 
тика, а другия клон вече споме
нахме: Ниш - Димитровград (Е - 
80). Този клон на коридора ще 
бъде изграден като автомагис
трала, а съществуващият път ще 
бъде категоризиран като път с 
регионално значение. Пътища
та Пирот - Бабушннца и Владн- 
чин хан - Власина рид - Босиле
град и занапред ще се третират 
Като пътища с регионално зна
мение» но трябва да бъдат ремон
тирани изцяло.

Със заплануваната мрежа от 
‘ свободни зони" и стоково-тра
нспортни центрове трябва да бъ
дат създадени условия за изграждане на т. нар. система 
на интегрален транспорт. По системата НБСКЕРАСК и 
Ко/Ко ще се създадат центрове за интегрален транспорт 
- дистрибутивни пунктове с терминали. Един такъв 
център ще бъде създаден и в Димитровград, а неговото 
изграждане ще бъде приоритетно.

През Димитровград ще мине и бърза железопътна 
линия като клон на бързата магистрална жп линия Су
ботица - Белград - Ниш - югославско-македонска гра
ница. Съществуващата жп линия ще бъде електрифи
цирана и ще получи регионално значение. Интересно е 
да се напомни, че в плана са резервирани коридори и за 
железопътните линии, които вече не съществуват, вк
лючително и за линията Суково - Ракита. Повторното 
изграждане на някои от тези линии ще зависи от стопан

ските интереси и икономическите възможности,
В системата на връзки те се предвижда поставяне на 

оптичен кабел от Пирот през Бабуншица до Лссковац. 
Такъв кабел вече минава през Дими тровград. На 8 сеп
тември т.г. тук започна да работи нова телефонна цен
трала, така че сега с 64 телефона на 100 жители и с 1100 
канала към Пирот Димитровград с едно от най-тсле- 
фоиизирпнитс места в Сърбия. До 2005 година броят на 
телефонните постове на 100 жители в Пиротския ре
гион трябва да бъде увеличен от 20,5 на 39,7, а във 
Иранския регион - от 8,9 па 36,3. Във връзка с това 
трябва да се изтъкне, че през последните две години 
имахме интензивна телефонизация, така чс посочените 
факти вече не са 'такива, каквито бяха по време на 
изготвянето на Простра петнения план (1996 г.).

Територията на Република Сърбия е разделена на 6 
туристически зони. Източната зона има два туристи
чески региона. Димитровградска община (регион 1-1) 
с предназначена за международен и национален тури- 
31.м, зимни спортове (алпийски дисциплини), лов и ек
ологично производство па храна. Предимство в това 
отношение засега има Бабин зуб п Кияжсиашка об
щина. Транзитният туристически коридор, който ми
нава през Димитровград, е включен в първата група

приходи, интензивно влагане на 
средства в инфраструктурата, 
създаване на благоприятни ус
ловия за инвестиране в стопан
ството и други отрасли, стимули
ране на специалисти и пр.

- Ще бъдат дефинирани ми
нималният брой на обществени
те (явните) служби, седалищата 
на държавните органи в опреде
лени области, минималните ста
ндарти за обществените услуги, 
финансирането на местното са
моуправление и др.

- В областта на туризма ще се 
финансират инфраструктурни и 
некомерсиални проекти според 
утвърдените приоритети.

Поради кризисното положе
ние, в което попадна нашата страна, някои планови 
задачи ще се реализират със закъснение. Една от тези 
задачи е и изготвянето на планове за регионите, вклю
чително и за Нишкия (15 общини от Понишавието и 
Топлица) и Вранския регион (също 15 общини).

В подкрепа на Пространствения план ще бъдат изго
твени 28 програми за развитието на отделни области. За 
нашите области е твърде интересна програмата за съ
трудничество между нашата страна и съседните дър
жави при защитата на крайграничните краища от замъ
рсяване и развитието на туризма в тях.
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КОМПЛЕКСЪТ НА "БАЛКАН" НА ГРАНИЦАТА: Транзитният туризъм е добра перспектива за

Димитровград

приоритети. Босилсградско има същите шансове в ту
ризма както и Димитровградско като се изключи тран
зитният туризъм. Звонска баня е включена в третата 
група, в която са и Сияринска, Брсстовашка и други 
бани.

Замърсяването на природата е твърде ограничаващ 
фактор в развитието на туризма и затова беше необ
ходимо в Пространствения план да бъдат определени 
областите със статут на екологично чиста среди. Такъв 
статут имат и Босилеградска, и Бибушнишкн община, 
докатао Димитровградска община (край пътя и желе
зопътната линии) е окачествена като интензивно за
мърсена среда. В Плана сс предвиждат и мерки за за
щита на околната среда. Така например по-високите 
предели на Босилеградска община са провъзгласени за

Петър ТАСЕВ

съдържат много ония ПЕТКИНИ, а те при разграждане 
дават метанол т.е. “зозол“; а ако има много костилки в 
джибрата ракията горчи. Бай Асене, мене интересува 
дали джанката е домашно растение или е донесена от
вън?

автори считат, че и названието на джанката идва от 
турските думи джан (душа) и егирик (слива); от тук в 
сръбски джанарика, а и шопското аралика може би идва 
от ”егерик*\..

Петрана: Ма нека си троши главу турчинат, на мене 
йе до козете дома - кой че гьи нарани и измълзе... Нело 
да кажем, моя баба Петкана от аралики правеше кьи- 
селицу за запек, а и за посирку, а защото у плодовете 
ими ПЕТКИНИ; и било добро и кой кашля суво или га 
боли гърло...

Госпожица Снсжина-Джанс, технолог от Суво Мо- 
риии: Не петкини, а пектини, до 1%; биохимическият 
състав на джанката е същински сюрприз - съдържа 
повече от 12-17% сухо вещество, предимно захари (са- 
хароза), органични киселини (ябълкова) до 1,5%, вита
мин С15-20 мг% (като бананата), много калий - минерал 
важен за сърцето - (65-117 мг%; джанката е същинска 
апотека за здравето...

А ядрото в костилките е богато с нссъхливо масло, 
отлично за кожата - било кого козметическо средство 
или боя за обуща (от кожа); ядрото е и добро като 
кюспе, защото съдържа много белтъчини; лошото е, че 
се намира и горчивият гликозид омигдалин, който е 
малко отровен; от черупките се получава отличен ме
дицински въглен, а до 5% пържени костилки подобря
ват вкуса на кафето...

Петрана: Леле, до куде стигомо - да турамо клокичке 
у кпвето! Асене, че вариш ли каве или си поодим...

Танча: Де, първо да пробамо джанковицуту, донел 
съм балонче... Бай Асене, верно ли е, че за ракия не 
смеят да се събират презрели и развалени плодове? Уж

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН 
ВИ ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (33)

ДЖАН-АНАКОЙ1103А
Асен: Предполага се, че родината й е Кавказ или 

Армения, а на Балкана са я донели кръстоносците най- 
напред във Византия (Гърция); през IX в. Св. Климент 
Охридски я пренася от Гърция в Македония... Онова за 
метонола е истина!

Ананийс-Неша, технолог в ” Делишес”: Освен за ки-

Встъпление на Доктор Асен: Насърчена оШ досе
гашната масона отзивчивост на аудиторията, кан- 
Спората реши да устрои инакойноза (седлнка) за сли- 
наша-джанка. АнакоПноза/Тш е с международно учас
тие, защото от Туршш на Път за " РоштильиядаШа" 
а Лес копан (като съзтезаСПел) При нас се оСПСш А1а 
Хасан, специалист за скара.

Защо избрахме джанката? Тн е наП-засШъПеното 
онощие в Краището и съседните области и ражда а 
изобилие Почти всяка година; нъПреки всичко, Прер
аботва се и скромни количества; Плодоражда без ря
зане, Пръскане, окоПваие; Позната е и като горско, и 
като отглеждано дърво в безчет сорШи и разновид
ности (По цвят, арома, вкус, големина и Пр.)

Киро Георгиев, журналист: По доловете на Църноок 
и останалите босилеградски планини джанката се изка
чва и до 1300 м.н.в.; съзрява от юни до ноември; имам 
сведение, че в Горна Пчиня растат към 17 000 джанки, а 
само 4000 ябълки, 1000 орехи...

Петрана: Бата Асене, извинявай, поодим си... Тия 
турчин откико се качих на рейсат па до тука само ми 
шъпче на уво ”джан-джан-джанГ; дзвера у мене и че
гърта със зуби...

Асен: Той ти е казвал ”душо-душо-душо!” Някои

селица и ракия, джанката е отлична суровина и за сок
ове, сиропи, мармелад, сладко, пестил, желета, сухи из
делия, компоти... Леко попарени джанки се използват и 
като съставка на супи, чорби, пълнени сърми, пиперки 
и тиквички; пак споменавам и нашия концентрат от 
джанки, който западният пазар просто гълта...

Пеша, технолог в ”3дрпвлье”: Смятам, че на общи
ната в Босилеград ние трябва да проследим идея за 
постройка на цех за преработка на джанки. Сташко, 
какво ти мислиш?

Сташко: Аз предлагам на края да запеем “Шанко си 
джанка залиби, бонууум!”

Протоколист: С. К.
П. С. Аман, всичко може само не Предлагайте цехове

и съсза овощия и зарзават; сШнга са ни главоболията 
"Сушилнята" (Сушари, Цер, Чачак)!

Неподписан босилеградчамин 
(В следеащи* брой: 

Офика, смърдлика, ярвбика, рябика)
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СПОРТ ® СПОРТ ОП "ТЪРГОКООП" - Димитровград, ул. "Балканска” 
109, въз основа на решение на Управителния съвет и 
Скупщината от 19.09.1998 г. обявява

Конкурс
за писмени оферти във връзка с продажбата на:

1. Делови помещения с общо 300 квадратни метра, 
които се намират в Димитровград, ул. "Балканска" № 12, 
в сутерена под Градската галерия .

Първоначалната цена на обектите, посочени в точка 
1, е 2700 дин/м .

Правото да кандидатстват със свои оферти имат 
всички юридически и физически лица.

Правото на покупка се придобива от лицето или 
фирмата, чиято цена е най-висока по отношение на 
началната.

Данъкът за пренасянето на собствеността се плаща от 
купувача.

Купувачът, който бъде избран, е длъжен в срок от 3 
дни след приключването на конкурса да сключи договор 
с ОП "Търгокооп" за покупко-продажба на недвижимото 
имущество, посочено в точка 1.

Писмените предложения, пристигнали след опреде
ления срок, няма да бъдат обсъждани.

Срокът за представяне на оферти е 8 (осем) дни от 
датата на обнародването на конкурса и се изпращат по 
пощата или се подават лично в затворен плик, с обо
значение " за лицитация" на адрес:

ОП "Търгокооп” - Димитровград, ул. "Балканска” 109.

• МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ

....СТАРГИРЛ Д°БрЕ
явая-гт***.р Драговищица. Времето и теренът - йод- ск|,я отбор.

3°"гра- Голмайстори: М. Иойич в 40, 45 пРез Цялото второ полувреме отборът дома- 
', в. Манасиев в 44 и 47 и С. Стойков а 5'6 кин ,шаше надмощие в играта. В 47 минута В 

минута за Младост", а Н. Петкович в 10, 25 и Манасиев още веднъж се записа в листата на гол- 
65 минута за ”Железничар”, Съдия: 3. Величко- майстоРите 11 сега вече на терена започнаха да 
вич от Враня. доминират ентусиазираните футболисти на ”Мла-

В пъпвия кпъг », дост”. До края на срещата голове вкараха М. Йо-
? тазгоДишннте състезания в Пич и С. Стойков.

болиегит^нч а ФУтб°лна дивизия Враня фут- Ето и изявленията 
МлаДост от Босилеград старти- бора след срещата

полувремеГз-2 ,!ереН Т6 победиха с 6'3- Вукашнн Морава,,, треньор на "Железничар”:
пъовото място главни.Те претенденти за - Добра и коректна игра. Домакините събраха
Победата нз босо^ Р ,?Т ВРанска баня- сили ” изравниха, а след това и победиха. Побе-
оапп това на бо™легРаДския отбор е важна и за- дата е съвсем заслужна и от сърце им честитя, 
бопосто Л пзвоювана с няколко млади фут- Особено съм доволен от коректното отношение 

състава му за които това бе първо на любителите на футбола и гостоприемството на 
у истие в първенство. Това ще ги стимулира още домакините, което и ние ще можем да им върнем 
повече за следващите срещи в първенството. когато дойдат във Вранска баня.

Въпреки че в двадесет и петата минута гостите Георги Георгиев, треньор на "Младост”: - На-
вече водеха е 2:0 (Н. Петкович в 10 и 25 минута), пълно съм доволен от играта и отговорното 
младите футболисти от босилеградския отбор не шенне на всички играчи към нея. Младите, които 
се обезсърчиха и предадоха. Напротив - събраха сега за пръв път участваха в мач от първенство, 
сили и към края на първото полувреме не само че напълно оправдаха доверието ми. 
изравниха, но и промениха резултата в своя полза Във втория кръг босилеградските футболисти
- 3:2. Първия гол отбеляза М. Йонич в 40 минута, ще гостуват в Левосое. 
а четири минути след това той отбеляза още един

на треньорите на двата от-

отно-

51 000 ДИНАРА ОТ ШИПКИ
И тази година учениците от Основното училище и Гимназията в 

Босилеград проведоха двудневна акция за събиране на шипкови 
плодове. В акцията, която беше организирана в началото на тази 
седмица са събрани над 18 тона шипкови плодове -12 т в Основното 
училище и 6 т Гимназията. Цялото количество беше изкупено от 
"Европром” от Лесковац по 3,05 динара за килограм. Средствата от 
над 51 000 (18 000 динара в Гимназията и около 33 000 динара в 
Основното училище) ще бъдат използвани за провеждането на 
екскурзии и за даване парични помощи на ученици от бедни 
семейства, както и на ученици без родители.

м. я.

• В СПОРТНИЯ ЦЕНТЪР "ПАРК" • В МАЛКИЯ ЦЕРСКИ МАРАТОН

БЕЗ ИСТИНСКИ 
СПЕКТАКЪЛ

ДРАГАН ТОДОРОВ 
ЗАЕ СЕДМО МЯСТО М. Я.

Димитровградският маратонец Драган То
доров се нареди между седемте най-добри съ
стезатели, които участваха в неотдавнашния 
малък церскн маратон. Маратонната писта с 
дължина 27 километра Тодоров измина за 1 
час 25 минути и 34 секунди. В маратона взеха 
участие 83 състезатели от 6 страни. Първото 
място спечели Борисав Девич с резултат 1 час 
19 минути и 59 секунди. В надбягването взеха 
участие и няколко маратонци от България, 
най-успешен от които бе Димитър Димитров, 
класирал се на четвърто място.

Най-добрият отбор на лятната баскетболна 
лига Ниш - БК "Пирот”. който през този сезон се 
състезаваше в летата извън конкуренцията - ми
налата събота не дойде в Димитровград. В спорт
ния център "Парк” се появиха само четирима 
негови баскетболисти, които подсилени с двама

ЕКСХУМИРАНИ ОСТАНКИТЕ 
НА ВЕРКА МИТОВА

На 16 т.м. във Враня са сксхумирани тленните останки на 
трагично починалата Верка Митова (44) от Враня,чиято 
смърт вече четири месеца привлича вниманието не само на 
тукашната общественост.

Ексхумацията е извършенна четири месеца след погребе
нието по настояване на родителите и братята на починалата, 

ърдят,че тя не се е самоубила.а че са я отровили 
съпругът й Тнмо (родом от с. Плоча) и дъщеря им Ясмниа.

Очаква се след експертизата съдията-следовател в Окръ
жния съд във Враня Драган Томич да вземе решение, с което 
или да се започне ново следствие, или пък да се сложи край на 
случая и слуховете.

млади баскетболисти от състава на домакините 
(Рангелов и Димитров), оказаха сериозна съпро
тива на димитровградския отбор. Мачът завърши 
с резултат 75 : 64 за "Димитровград-Панония- 
шпед". а като най-добри състезатели от този от
бор се откроиха Иванов, Андреевич. Геров и Т.
Алексов.

Остава въпросът защо най-добрите баскетбо
листи от останалите отбори (освен пиротския), # СЪРБСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ 
които се състезаваха в лятната лига Ниш, не прис
тигнаха в нашия град, за да се противопоставят на 
тазгодишния първенец на лигата - отбора на Ди- 
митровград-Панонияшпед”. Може би

че техните клубове, гостувайки в Ди
митровград, са имали редица загуби. Във всеки 
случай обективната димитровградска публика 
нямаше възможност да присъства на един истин- 

баскетболен спектакъл, който с нетърпение

б. д. които ТВ

” .”РАДНИК 

ЗАДРУГАР” 3:1 (3:1)
В.Б.има значе

ние и това,
На 5 октомври 1998 год. 

половин година от смъртта на нашата скъпа, 
мила и непрежалима съпруга, майка, тъща, баба 
и сестра

ВУКИЦА ИВАНОВА СТОИМЕНОВА 
професор по литература и поетеса от 

Ниш

ршва
аш<

се навъ
В седмия кръг на футболното първенство в 

Сърбската футболна дивизия ”Радник” от Сур- 
дулица извоюва още една победа. На своя терен 
пред около 500 зрители отборът се наложи над 
”3адругар” с 3:1 и демонстрира още веднъж добра 
игра. Победата бе осигурена още през първото 

<1>\ТТ»О.ГМИ НОВИНИ полувреме с головете на Трайкович и МиМпршшч
А В 16 и 30 минута.

• ФУТБОЛИСТИТЕ НА "БАЛКАНСКИ” През второто полувреме играта 
не успяха па стигнат до победата като гости в 0„а интензивна. Гостуващият отбор не успя «а сс 
А чексинаи където се срещнаха с отбора на ' На- организира добре, а доволните домакини бяха упо- 
ппедък” Мачът завърши без голове, въпреки че рити през цялото време и успяха да задържат до 
Дм/тАолистите на "Балкански” имаха няколко крпя резултата от първото полувреме. С гази 
стопроцентови голови положения. По-доволии от „обеда "Радник” значително промени пременното 

са домакините, докато Димитров- си класиране и сега е на десето мясзо е ) \ о 1К . 
гп-пчяни' ако бяха победили, можеха ио-убеди- в следващия кръг футболистите на 1 адпик 
течно ДЗ тръгнат към върха на таблицата. __ ще имат тежък ''изпит - гостуват на лидера в

Вследващиякръг-Балкпнски-сесрещас Ко- Ди™т№'»к^^^1ияс1>сти..... .
саница от ^р ^М д претърпяха Инанович, С. Иваноиич, Стамспкшшч, И. Печро-
ъЛ, чистите на "Желюша" в петия кръг на Димитриспич, Л. Пстрович, Трайкович. Ьо-
птшвГпст^то на терена на "Младост” в Орляне. жилович, Маравич, Мвпатврков и Петров.
Това беше дерби среща на "опашкарите ,вкоя™ 

се наложиха срещу слабия отбор от 
този мач без някои от ти

па нредпослед-

ски
очакваше от дълго време.

Б. Димитров

Времето минава бързо, но то никога няма да 
заличи спомените ни за теб, за твоята чове
чност, доброта, искреност и обич. С всичко 
онова, което направи за нас, ти вечно ще жи
вееш в сърцата ни.

На 1 октомври 1998 год. в 11,30 часа ще посетим нейния вечен дом 
на Повито гробища в Ниш и що дадем половингодишна панихида.

Каним роднини, съседи, близки и приятели да присъстват на 
помена.

не беше толк-

Опочолони: съпруг Иван, дъщери Весна и Биляна, зетьове Звонко 
и Куки, внуци Неманя и Ганя и сестра Драга

ШЕСТ ГОДИ™Й°сн смъртташ»''машата мила и ШЩР&ШЩ 
непрежалима съпруга, майка, свекърва и баба

БОРКА СОКОЛОВА 
(1932- 1992)

от Враня, родом от Д. Любата
Спомените за нейната доброта, мъдрост и 

човоколюбио винаги що топлят нашите души и 
сърца.

Поклон пред светлата й памет!
ВЕЧНО СКРЪБЯЩИ: съпруг Сокол, синове 

Анани и Леонча, снаха Снежана и внуци Никола 
и Марко________ ____________________ -

” ПРОГРЕС” ЧЕЛИК”
6:0 (3:0)

домакините 
Желюша, който игра
тулярите си.

След тази среща желгошами са ,,, ___ ч
иото място, а В следващия кръг ще юаун.и > седмия кръг на първенството в Сръбската

Т Зими^ГРА^&^ЛЯИФУТ; % "Прогрес” Ж

горни).

ТЬЖЪН ПОМЕН
нашият обичан и скъп съпруг,Изминаха пет години от смъртта на 

баща и дядо
ГЮРА ГЮРОВ (1934-1993) 

от Димитровград
Ревностно пазим хубавите спомени за него. 
Вечно скърби по теб опечаленото ти семейство.м. я.

Д.С,

25 СЕПТЕМВРИ 1998 г.ШшмШ



СаТиРа * забава

В ЗДРАВО 

ТЯЛО- 

ЗДРАВ 

ХУМОР
ГОСЙЕ

Бил съм млого мънсчък, ама кико дънъска се сечам за 
прадеду ми Дончу. Щом наближеше празник, он се узмува, 
мирка га не вача на йодно место.

"Че дойду госйе - нема да се излагамо!"
"Добре де, тате, кига смо се обрукали?" - отвърчаше му 

деда ми.
"Несмо, ама ако не ватимо навреме да се стедзамо, може 

и да се обрукамо"...
Я залатим йеднога и другога, гледам кикво прайе, и кико 

дънъска се сечам ньинуту разправию.
"Закла ли телето?" - питуйе прадеда ми.
"Кико че закольем телето, кига съм га остаил за домазлък?"
"Па с кво че се обесрамиш?" - пак питуйе прадеда ми.
"С кво ли? С дзвискуту!" - кьипну деда ми.
"Нейе ли малко?" - не попука прадеда ми.
"Па и по празникат се живейе!" - одману с руку деда ми 

и се муну на некуде.
Прадеда ми се прикачи за бабу ми.
"Куписте ли това, куписте ли онова?" - питуйе.
Баба ми беше кротка и само дума: "Купимо, тате, уземо 

тате, набавили смо тате!"
Прадеда ми доволън, седне на пейку пред ижуту и започне 

да пълни лулуту, а я ватим да дзилинкьам навам-натам.
Тая госйетия на прадеду ми съм гьи запомнил .млого убаво: 

надойде народ, прадеда ми се изпременил, подпира 
тояжкуту, застанул у дворат и свакога посреча с орату": "А, 
добре сте ми дошли!"

А деда ми гьи посреча на вратата: "Айде, а иде унутра - 
кани гьи - седнете тамо до пенджарат!"

А баща ми само търчи негоре-надоле, све нещо носи, 
мъкне навам-натам, йедва и попогледжуйе къмто госйете.

Ама йоще по-убаво съм запомнил, на йутре дън, кига си 
отиду госйете.

"Тате - приоди баба ми до прадеду ми - солта ни се 
свършила, требе да се иде до бакалиицуту."

"Кво сте праили - надидза прадеда ми. - Да сте стискале~" 
Щом му спомену за паре, он се дърпне, кока си га опекъл: 
"Немаа! Немааа!" - ровне колко га глас държи и се муне у 
кьилерат-

Сети се за прадеду ми онядън кига видо госйете на 
Цариброд за празникат. Е, времената су друга, съга 
надойдоше с автонобили, кой от кога по-убав, па с регис- 
трацийе от Пирот, от Ниш, па чак и от Белград.

Госйе и не дооде за друго, ама да йедну и да пину, па после 
да расправляйу койе кикво йе било, да вале пийеньето или 
да куде месото. Ама нийе смо текъв народ: за пред госйе че 
створимо све, па чак и от пиле млеко че найдемо, ако требе, 
само нема да се изложимо. Сигурно затова при нас госйе 
дооде и се трупаю кико овце на солило.-

Само немойте да тражите случайно паре по празникат. 
НЕМААА!! Нема да се поизкърпе дупкьете на асвалтат по 
улициете, нема да се напрайи патосат на Галериюту, нема да 
се попрайи църквата, нема да се изчисти жаблякат при двата 
моста, нема за вадете, нема за млого другье чаршийскье 
работе.

На йутре дън по празникат може да идемо с кърпене 
панталоне и със сцепени мантили, може и за сол да не стигне, 
ама пред госйете не може да се излагамо. Ако требе че 
закольемо и телето за домазлък що смо остаили.

Такъв смо народ: обичамо да ни повале госйете, да гьи 
смайемо с йедно или друго, а после нейе и толкова важно»

Па пак се сети думете на деду ми:
"И по празникат се живейе!"
А нейе ли било доста и йедна дзвиска?

Той п тя н леглото. Телефо
нът звъни. Тя вдига слушалката.

- Ало-о-о. Да. В, добре...
- Кой звънеше?
- Ами съпругът ми.
• И какво искаше?
- Ами нищо. Каза, че ще за

къснее, защото играе карти с 
теб.

- Мъжът ти продължава ли 
да те ревнува без причина?

- Не, сега си има причина.

Георги отива при психиатъра:
- Аз заради жена си,докторе. 

Тя има фикс идея, че някой се 
готви да задигне дрехите й.

- Сигурни ли сте в това?
- Абсолютно. Тя даже е нае

ла специален човек да ги пази. 
Видях го снощи в гардероба.

• Хилари вдига телефонната слуша
лка в Овалния кабинет и после я затваря 
е думите: "Това не е Националната ме
теорологична служба”. ”Кой беше” - пи
та Бил. "Грешка, някаква Моника пита
ше дали е минал ураганът".

• Група хирурзи спорят кой е най-до-
• Тони Блсър пита Клинтън какво мисли брият обект за операция. Едни казват, че

за позициите в Северна Ирландия. Клинтън с най-добре да се оперират инженери - 
отговаря: "Боже, какво да мисля, като не съм тях всяка част е в различен цвят. Друг 
опитвал нито една." заявява, че е най-добре да се оперират

• Защо Клинтън има чиста съвест? За- библиотекари - всичките им органи са
подредени по азбучен ред. Трети казва:

• Какво казва Клинтън на жена си след "Бил Клинтън, той няма гръбнак, няма
мозък и мъже-

КЛИНТЪНИАДА
се с

Едни ош най-злобнише инчове за През
идент», събрани н страницата на Ин
тернет "КанТаШа със смешки на Бил"

щото никога нс я с използвал.

сексуален акт? Нищо, тя и без това ще раз- кости, няма сърце, няма 
бере за акта от вечерните новини. ствсността му е напълно заменяема’.

• Защо Клинтън нареди да се бомбарди- • Рсйгън, Буш и Клинтън са на потъ-
рат терористите? След опита е позите на Мо- ващия "Титаник”. Рсйгън казва: ”Да спа- 
ника много му хареса да вижда някого на сим жените." Буш изкрещява: ’ Да им... на 
колене. жените!”, а Клинтън се чуди: "Ще имаме

• Коя е най-желаната партньорка за Кли- ли време за всички жени?” 
нтън? Будистка монахиня, защото е дала об-

От"168 часа-ет за мълчание.
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