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К-ИСТИНАТА ПРИЗНАНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИЗМА Щ

Истината е като слънцето - 
колкото повече гледаш в него, 
толкова повече те болят очи
те, казва народната мъдрост.

Както никога до сега, един 
закон, гласуван в Парламента 
на Република Сърбия, при това 
с огромно мнозинство, предиз
вика голяма буря и остри поле
мики. Прави сте, разбира се - 
става въпрос за Закона за об
щественото информиране - гл
асуван на първата тазгодишна 
редовна есенна сесия на Скуп
щината на Сърбия.

Идеален закон няма. Не е 
идеален и тоя. Възможни са, 
значи, и по-добри решения. Но, 
нека да видим какво регламен
тира този закон, такъв, какъ- 
вто е сега.

Преди всичко, афирмират 
се два базисни принципа: прин
ципът за свободата на обще
ственото информиране и прин
ципът за отговорността за ис
тината в информациите, които 
се поместват в медиите.

Как се регламентира сво
бодата в общественото инфор
миране? Отговор на въпроса 
се дава в член първи на Зак
она, алинея първа: "Общест
веното информиране е свобо
дно." По силата на Закона, заб
ранена е цензурата, медиите 
се основават свободно, а в не
го съществува дори и антимо- 
нополистка разпопредба. За
конът е съгласуван с Консти
туцията и Международния па
кт за правата на човека и граж
данина, защото защитава него
вото достойнство и интересите 
му, личният му интегритет - че
стта и престижа му.

С него, значи, не се огра
ничава свободата на писането 
и оформянето на информаци
ите, позволено е всичко, освен 
пласирането на лъжи и реиз- 
лъчването на политическо-пр
опагандни информации на чу
ждестранни центрове, които 
са против нашата страна. На
казания ще се прилагат само 
тогава,когато чрез медиите се 
търси рушене на конституцио
нния порядък на страната, на
рушава се териториалната й 
цялост и предизвикват расови, 
политически, междунационал- 
ни или верски омрази. А това 
не позволява и Конституцията 
на Сърбия.

Има ли държава в света, 
която може да допусне, на соб
ствената й територия, да се 
разпръскват информации, кои
то да са против самата дър
жава и нейния народ? И дър
жавата Сърбия не може, не 
иска и не трябва да допусне 
такова нещо.Това е истината. 
Колкото и да болят очите - тя 
все пък е като слънцето.

Президентът на Република 
Сърбия Милан Милутинович 
прие във вторник министъра на 
вътрешните работи Влайко Ст- 
онлькович и ръководителите на 
обществената и държавната си
гурност. Президентът Милути
нович пожела успех в работата 
на новоназначените помощник- 
министри на вътрешните работи

и изказа благодарност за сътруд- 
ничеството и успешната работа 
на досегашния началник на дър
жавната сигурност Йовица Ста- 
нишич.

строй, териториалната цялост, 
мира и сигурността на всички гр
аждани на Република Сърбия, 
като при това подчерта, че бла
годарение на усилията на служи
телите на МВР е потушен теро
ризмът и са създадени условия 
за мирно решаване на пробле
мите в Косово и Метохия, се каз
ва в официалното съобщение.

И този път президентът Ми
лутинович отдаде признание на 
всички служители на МВР за пр
офесионализма и смелостта им в 
отбраната на конституционния Милан Милутинович

ВЛАСТИМИР ДЖОРДЖЕВИЧ, НАЧАЛНИК НА ОБЩЕСТ
ВЕНАТА СИГУРНОСТ КЪМ МВР НА СЪРБИЯ

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА 
СЪРБИЯ

СЪЗДАДЕНИ СА 

УСЛОВИЯ ЗА 

УСПЕШНА ЕСЕННА 

СЕИТБА

СИГУРНОСТТА НА 

ГРАЖДАНИТЕ - 

ОСНОВНА ЗАДАЧА
• Властите в Република Сърбия гарантират мирен и достойнствен 
живот, сигурност, свобода и сигурност на имуществото на всички 
граждани и национални общности в Косово и Метохия • Поли
цията е готова да реагира срещу всеки вид терористични действия 
и нарушаване на законите

Организираният тероризъм 
в Косово и Метохия е сразен и на 
28 септември престанаха всички 
въоръжени антитерористични 
действия в покрайнината, заяви 
пред в. "Политика” генерал- 
полковник Властимир Джордж- 
свич, началник на ресора Об
ществена сигурност” към Мин
истерството на вътрешните ра
боти на Сърбия. По такъв на
чин, продължи Джорджсвич, са 
създадени условия да се намали 
ангажирането на полицията, ко
ето беше необходимо по време 
на върлуването на терористич
ните групи. С изключение на ня
колко въоръжени инциденти, 
предизвикани от албанските 
терористи, през изтеклия месец 
обстановката в покрайнината е 
спокойна, а целокупният живот 
се нормализира с бързи темпове.
Все пак, полицията е нащрек и 
щс реагира успешно срещу все
ки вид терористични действия и 
нарушаване на законите. Граж
даните трябва да знаят, че гри
жата за тяхната сигурност е на
ша основна задача.

Държавните органи пред
приеха многобройни мерки за 
изграждането на доверие между 
всички граждани и национални 
общности в Косово и Метохия, 
изтъкна по-нататък Властимир 
Джорджсвич. Резултатите от те
зи мерки са добри и допринасят 
да се създаде положителна ат
мосфера, в която трябва да се 
развива политическият процес 
на решаването на спорните въ
проси с политически средства.
Надяваме се, че и мисията 
ОССЕ ще допринесе за създава-

• Приета Уредба за натурален обмен на пшеница за семе от таз
годишната реколта срещу меркантилна догодина • Назначени по- 
мощник-министри на вътрешните работи

Правителството на Република Сърбия на заседанието си във 
вторник, председателствано от премиера Мирко Маряновнч, прие 
Уредба за натурален обмен на пшеница за семе от тазгодишната 
реколта срещу меркантилна догодина. Обменът ще се върши въз 
основа на досегашния парнтет: килограм пшеница за семе срещу 2,2 
килограма меркантилна пшеница. По такъв начин се създават ус
ловия за успешна есенна сеитба.

За да се облекчи икономическото положение на първичното 
селскостопанско производство и да се смекчат последиците от вли
янието на неблагоприятните климатични условия, правителст вото 
прие и Уредба за удължаване на сроковете за върщане на стоките, 
взети назаем от републиканските резерви.

Правителството на Сърбия взе решение за основаването на 
Фонд за насърчаване на учебно-научната работа и развитие на 
университетите, с което ще се създаде материална основа за пълно
ценното използване на креатпвннте потенциали на университетите 
в развитието, обмена и прилагането на новите научни и технически 
постижения и съвременните производствени процеси.

Правителството на Република Сърбия назначи помощник-мин
истри на вътрешните раборн. Това са: генерал-подполковник Ра
домир Марконнч, генерал-майор Стоян Мишнч и Никола Чурчич, 
директор на Института за сигурност към МВР на Сърбия. Освен 
тях, помощник-министри па вътрешните работи са н генерал-полк
овник Властимир Джорджсвич, генерал-подполковник Обрал Сте
фановци и генерал-майор Петар Зекович.

Правителството пожела на наовоназначените помощник-мин
истри успех в работата, а отделно на генерал-полковник Властимир 
Джорджсвич, началник на обществената сигурност, и генерал-под
полковник Радомир Маркопнч, началник ип държавната сигурност 
- се казва в са,общението на Министерството на информациите на 
Република Сърбим.

Властимир Джорджооич

пето на благоприятни условим за 
успешното развитие на полити
ческия процес, и чиито рамки тр
ябва да се намери трайно поли
тическо решение за Косово и 
Метохия.

По думите на генерал Джор
джсвич, властите в Република 
Сърбия гарантират мирен п до- 
стойиствен живот, сигурност, св
ободи и сигурност па имущест
вото на всички граждани и на
ционални общности а Косоао и 
Метохия и щс им създадат усло
вия да ползват правата си равно
правно и безпрепятствено.
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ЮГОСЛАВСКИЯТ ВЪНШЕН МИНИСТЪР ПРИЕ СПЕЦИАЛНИЯ ИЗВЕСТИТЕЛ НА КО
МИСИЯТА НА ООН ЗА ЧОВЕШКИ ПРАВА НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ !

• ИНТЕРВЮ НА ЮГОСЛАВСКИЯ ПОСЛАНИК В БЪЛГА
РИЯ ЗА СОФИЙСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ "СЕДЕМ ДНИ"ШИРОКА ПОДКРЕПА НА ДОГОВОРА
ГОЛЯМ БРОЙ БЪЛГАРИ 

ПОДКРЕПИХА 

МИРНАТА ПОЛИТИКА

Юголсппскпятиьшненминистър Жшшдии Йо- въпроси се ридинт но мий-широки международна 
шшопич прие специалния изиоетитсл на Комиси- подкрепа, 
я та на ООН за човешките прана Йиржи Дипстбир. Сътрудничеството на С Р Югослания с нисшия

Разговаряно е по въпросите за осъществяване комисар на ООП за човешките нрава и сос сое
на човешките нрава в светлината на иеогдавиеш- циалиия известител бяха преценени положител
ните споразумения, е конто се обезпечава т рамки но.

в Ко- В разговора участва и Барбара Дейнис, шъф 
на канцеларията на висшия комисар па ООН за

за мирно политическо решение на кризата 
сово и Метохня.

Подчертано беше значението па факта, че до- човешки права, 
говорите и мирният начин за решаване на всички

Югославският посланик в България, д-р Радош См и л кови ч по
сочи в интервюто си за софийската телевизия "Седем дни”, че 
голям брой български граждани подкрепят политиката на Репуб
лика Сърбия и на югославския президент Слободан Милошевич, 
космстската криза да се реши с мирни политически средства, и са 
енергично против евентуалната военна интервенция на НАТО.

В получасовото си интервю посланик Смилкович подчерта, че 
българските граждани разбират, че мирното решение на космет- 

в полза на СР Югославия, и същевременно в полза и

ЮГОСЛАВСКАТА ДЪРЖАВНО - СТОПАНСКА ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИКЛЮЧИ ПОСЕЩЕ
НИЕТО СИ В ЛИБИЯ

РАЗШИРЯВАНЕ НА ДВУСТРАННОТО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ СРЮ И ЛИБИЯ
ската криза е 
на България и на целите Балкани.

Посланик Смилкович посочи, че югославското становище за 
мирното решаване на кризата в тази сръбска покрайнина се подк
репя от български политици, академици, научни дейци, артисти и 
художници, журналисти, генерали, работници, чиновници и пен
сионери.

от 1*1.1031111)1 пипгпремиер Зорин Лилнч, приключи пъпЮгославската държавно-стопанска делегация, водена 
вторник тридневното си официално посещение в Либийската Джамахирин.

Либийският водим Мопмер Ел Кпдпфи прие петрол ш нуждите ни СР Югослшши. Пърпвта 
във вторник вицепремиери Лилии, който пред- достппка па либийски петрол в Югославия се очя- 
вождпше югосливскитн делегация ип XIII чпееди- квп мрем следващите 15 дим.
ние ни смесения югославско-либийски комитет ви Изхождайки от факта, ме си решеии асимки

досегашни финансови проблеми между даете дъ- 
към внос на юго-

• БЪЛГАРСКИЯТ ВЕСТНИК "СЕГА":

” МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО 
КАКВО БЕШЕ ТОВА?”

стопанско и научно-техническо сътрудничество.
В откровен и приятелски разговор бяха обме- ржаии, проявен бе интерес и

относно темите за международ- славскп изделия. Югославската страна с предло
жила стоки, чия го стойност дадминава 1 милиард

9

неин мненята и 
ннте отношения.

Югославският вицепремиер информира либи- щатски долара, 
йския водач за обстановката в Косово и Метохня

В броя си от 15 октомври българският вестник "Сега” помества 
''Международно право, какво беше това?”, в 

пише, че международната общност, която толкова много е 
положението на косметските албанци и се заканва с

Едновременно с това, по време на заседанието 
правителствата на Сърбия и на Смесения комитет бяха подписани и различни 

трактати па стойност от 120 милиона щатски до

ста'тия озаглавена с 
която
загрижена за
употреба на сила срещу сърбите, изключително благо реагира 
срещу Анкара.

Вестникът посочва, че през последните 14 години турците са 
убили около 40 (XX) кюрди и че "регулярни войски избиват граждани 
и разрушават цели села. Светът, обаче, се занимава със съдбата на 
албанците, а изобщо не го е еня за кюрдите”.

Никога, през последните 14 години, международната общност 
не е осъдила Турция за погром и не е призовала властите в тази 
държава да започнат диалог с представителите на кюрдския народ, 
пише софийския вестник.

Кюрдите търсят автономия в рамките на Турция, докато всички 
партии на албанското малцинство в Космет отказват да преговарят 
за автономия, а все още търсят Косово и Метохия да бъдат извън 
границите на СР Югославия.

В статията се поставя въпросът: коя страна в света би толери
рала т.нар АОК, която желае насилствено, с оръжие да откъсне 
част от нейната територия и да провъзгласи независимост? Коя 
страна в света би толерирала, в пршцинскня вестник ”Коха диторе 
който се печата и свободно се разпространява в Република Сърбия, 
да се помести призив към всички албанци, от 15 до 55 години, да се 
включат в борбата "за освобождение на областта”.

Българският вестник предупреждава, че в тази декларация, яв
но и предварително се провъзгласяват за предатели всички онези 
албанци, които не се приобщят към т.нар. АОК.

Щабът на албанските терористи, подчертава се в статията, се 
намира в родното място на бившия албански президент Сальи Бе- 
риша и голяма част от оръжието, което иззеха дивили по време на 
повечеседмичните метежи в Албания, приключи в Космет.

н настояванията на
Югославия всички проблеми да се решават с по
литически средства и в съзвучие с международ- лара.
ните норми. В Триполи беше подписан и договор за осно-

В разговорите на Кадафи и Лилич бяха обед.- ваването на първото смесено югославско-либий- 
дени и въпросите за разширяване на двустранните ско предприятие под название "Лнбийско-югосла- 
отношення и преди всичко стопанското сътруд- вско търговско п строително предприятие’. До- 
ничество, което, със заседанието на смесения ком- кумент за това подписаха генералният директор

на фирмата "Югоимпорт с.д.п.р.” Йован Чекович 
п Ахмед Махмуд А ли от името на либийското

итет в Триполи, получи нов тласък.
В резултат на разговорите на съюзния ви

цепремиер с либийския водач през август тази държавно предприятие, 
година беше договорено внасянето на 500 000 тона

Л"4 ъюзното правителство обсъди и прие Отчета раните на Европейския съюз - онези същите 
Ч^/на югославската делегация на Вто- страни, които обвиниха сръбската поли

ция в порекалена употреба на сила в 
борбата против въоръжените ал

бански терористи в Космет. А 
I употребата на огнестрелно 
щ оръжие срещу непълнолетен и 
А невъоръжен при това младеж 

на една от солунските улици- 
|| та е какво?
/ 1 кскомунистът Масимо Д' 
" С-Алема оглави 56-тия след

военен кабинет в Италия. 49-го- 
дишният Д'Алема е първият бивщ 

комунистически лидер, премиер на ед
на западноевропейска страна, който при 
това даде и две министерски кресла на твъ- 
рдолинейните комунисти, едното от които е 
на правосъдието. Някак си по същото време 
българският парламент гласува закон, с 
който в държавната администрация изобщо 
няма място за бивши шефове на БКП. Това 
е българският път към Европа. 
/Совалката "Дискавъри" отведе вчера 77- 
V-/годишният сенатор Джон Глен за втори 
път в Космоса. Първият американец, летял 
в околоземна орбита се завръща там след 
36 години на Земята. С полета си на 
"Фрийдъм 7" сенаторът от Охайо преди 36 
години успя да намали резултата в кос
мическата надпревара със СССР. Преди не
го в Космоса летяха Юрий Гагарин и Герман 
Титов. Глен стартира в "Дискавъри" за да 
счупи рекорда за най-стар астронавт.
Г~ ил Клинтън изпрати лично Джон Глен 
1-3при сегашното му излитане в Космоса. 
С махането си от площадката на Кейп Кана- 
верал, притесненият от секс-скандали пре
зидент на САЩ си направи добра реклама. 
Би трябвало обаче той да се вслуша и в 
предложението на индийската "Ошо-меж- 
дународна организация" от "Камасутра" да 
премине на "Тантрасутра", т.е. вместо сек
са да започне да упражнява медитации за 
да пренасочи неконтролираната си сексу
ална енергия към висшето ниво на съзна
нието, което му предлага "Тантрасутра" - 
медитация, стара повече от 4000 години.

В. Богоев

рия самит на държавните и прави
телствени ръководители на стра
ните от Югоизточна Европа в 
Анталия. Правителството кон
статира, че резултатите на са- 
мита и особено дейността на 
югославската делегация имат 
голямо значение както за по
нататъшното развитие на про
цеса за мултилатерално сътру
дничество в региона, така и за 
укрепването на международното 
положение на СРЮ и по-широката 
афирмация на нашите становища относно проб
лемите в Косово и Метохия.
Г1 идерът на косметските албанци Ибрахим Ру- 
^ 1гова най-сетне подкрепи споразумението 
Милошевич - Холбрук. "Подкрепям споразуме
нието Милошевич-Холбрук", каза Ругова, след 
срещата си с посланиците на трите водещи дър
жави в Европа - Австрия, Германия и Великобри
тания - Волфганг Петрич, Викфан Грубер, и Бра- 
ян Дънели и с международния посредник за Ко
сово и Метохия Кристофър Хил и добави, че 
"призовава въоръжените албански групи да се 
въздържат (до кога?) от въоръжени акции, за да 
не биха се третирали като провокации". Слу
чайно или нарочно, Ругова пропусна да поиска от 
терористите и окончателно да се откажат от 
оръжието!
|Г"1 рез последните три години по време на ек- 
I 1скурзиите загива поне по един абитуриент - 
заяви просветният министър Йово Тодорович по 
повод трагедиите в Прага и Солун, в които мла
дите си животи загубиха Марко Булатович и Да
ниел Абдули. От добрата замисъл децата да 
могат да видят свят и да разширят хоризонтите 
си, екскурзиите се превърнаха в неприятна ком- 
ерсиализация. Не могат туристическите агенции 
да плащат ръководителите на екскурсиите и то 
от джоба на родителите - беше категоричен мин
истър Тодорович.
Г~ руталното убийство на абитуриента Марко 
О Булатович в Солун показа и другата страна 
на западната демокрация. Гръцкият закон за 
полицията, предоставящ на полицая пълна сво
бода кога може да използва огнестрелно оръ
жие е съгласувани с подобните закони в ст-

• НЕДОВОЛСТВО НА КОМИТЕТА ЗА НЕУТРАЛНОСТ

КОРИДОРИТЕ ЗА НАТО 
” ЧЕРНА СТРАНИЦА” ЗА 

БЪЛГАРИЯ
Българският комитет за неутралност изрази в събота, на 24 

октомври, дълбокото си недоволство от становището на правител
ството в София относно събитията в Космет и решенията взети по 
този повод, преценявайки ги като "черна страница’ в историята на 
българския народ.

В съобщението се изразява особено недоволство от решението 
на Правителството на самолетите на НАТО да даде достъп до 
въздушното пространство на Република България при евентуални 
акции в Космет.

Доколкото се случи самолетите на НАТО да използват българ
ско въздушно пространство за военни нападения, това решение, по 
преценка на Комитета, би било акт на агресия срещу съседа.

Отделно се осъжда поведението на НАТО.
Без оглед на това, как занапред ще се развиват събитията на 

Балканите, решението на Правителството да предостави коридори, 
вече е нанесло вреда на българския народ, смята Комитетът.

В историята на българския народ, чието огромно мнозинство се 
изказа против въвличането на България в евентуалните военни 
акции, "това ще си остане отбелязано като черна страница по вина 
на ръководството на тази страна”.

"Надяваме се, че бурята ще отмине Сърбия, България и 
каните, че мирните средства ще бъдат по-ефикасни от военните в 
решаването на Косметския проблем и че разумът ще надделее 
военната хистерия", се казва в съобщение на Българския комитет 
за неутралност.

Бал-

ТАНЮГ, според "Политико”
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ЗАСЕДАНИЕ НА ИО НА ОС В ДИМИТРОВГРАД ЗАСЕДАНИЕ НА ОКРЪЖНИЯ ОТБОР НА ЮЛ ВЪВ ВРАНЯ

ДА НЕ СЕ ПОВТОРЯТ ГРЕШКИТЕ 

ОТ "ЗЕЛЕНИЯ ПЛАН”
При кои условия ще могат да се 
който най-: 
т.г.

мнпгп ползват средствата от ” общинския аграрен бюджет”, бе въпрос, по
ого разискваха членовете на общинското правителство на заседанието си от 23 октомври

На проведеното през миналата седмица заседание на Окръжния 
отбор на Югославската левица за Пчински окръг във Враня, на 
което присъстваха няколко членове на Главния отбор на ЮЛ, всред 
които и Бориша Вукович, съюзен министър на външната търговия 
и координатор на ЮЛ в окръга, беше оказана силна подкрепа на 
принципната политика на скупщините на Сърбия и Югославия и на 
президента Слободан Милошевич за решаването на проблемите в 
Косово и Метохия.

На заседанието, на което беше обсъдена актуалната полити
ческа обстановка в страната, особено в южната сръбска пок
райнина, беше поискано да се реализира докрай договорът между 
Милошевич и пратеника на САЩ Ричард Холбрук за решаването 
на откритите въпроси в Косово и Метохия чрез диалог и с по
литически средства. В това отношение се налага с договора да се 
съгласят и представителите на албанците в Косово и Метохия, 
които да приемат заплануваните преговори с представители на 
Сърбия и Югославия като единствено възможния начин за ре
шаване на спорните въпроси.

Изхождайки от обстановката в страната, проблемите, които 
трябва да се решават, и мястото, което трябва да има СР Югославия 
в международната общност, ЮЛ си вмени в дълг да дава пълен 
принос те да се решат докрай. По думите на Вукович, ЮЛ докрай 
ще се бори за опазването на суверенитета и териториалната цялост 
на страната, за укрепването на левите сили и за сговорен живот на 
всички, които живеят в Косово и Метохия. Партията посвещава 
особено внимание и настоява да се ускорят процесите Югославия 
възможно по-бързо да се включи в международните организации и 
институции и да започне икономически по-ускорено да се развива. 
В това отношение, както беше подчертано, се налага да се извърши 
по-правилно преразпределение на дохода, което е едно от усло
вията да се подобрява жизненото равнище на гражданите. Съ
щевременно се налага да се неутрализира сенчестата икономика, 
която пагубно действа върху всички процеси в страната.

Присъстващите констатираха, че все още не е решен матери
ално-техническият въпрос в седемте общински отбори на ЮЛ в 
окръга. Освен тоя в Прешево, всички други имат помещения, но те 
не изцяло са обзаведени, повечето от тях нямат даже и телефони. 
Затова, както беше казано, ще се търсят финансови възможности 
материалното им положение да се подобри.

Както е известно, в общин- 
ския бюджет за 1998 г. за пръв 
път бяха предвидени 150 000 
нара за насърчаване на частния . 
сектор на селското стопанство, 
преди всичко на животновъдсто- 
то. От приемането на бюджета ТЩДГ^ЙСЮ

Я*--;
ДИ-

до определянето на условията 
мина доста време, но една от 
причините за това е изчакването 
да бъдат приети подобни крит
ерии на републиканско ниво.

Най-важното условие, спор
ед Йован Владимиров, 
ото стопанство да е основна дей
ност на заинтересованите за сре
дствата, да отглеждат добитък и 
в никакъв случай парите да не се 
дават на ръка. "Да не повторим 
грешките от "зеления план", ко-

е селск-

Димитровград
гато давахме пари за трактори, а 
хората си купуваха лека кола.
спални и пр.” Това значи, че на- „
пример работещ в ГИД. който шен,1Я* отнасящи се до услови- грейс период”, относно след ко-

ята. които ще бъдат предложени лко време ще започне връщане- 
на скупщината. Това са: кандида- то на кредита. Що се отнася до 
тите за средства за набавка на 170-те общински овце, които съ- 
породисти крави трябва предим- що ще се дават на частните жи- 
но да се занимават със селско вотновъди, те ще се изплащат в

След доста разисквания и ра- ховка на кравите. Остава само да 
злични мнения, бяха приети ре- се определени така нареченият

живее в Смиловци, не може да 
ползва средствата. А могат ли да 
ги ползват тези. които работят в 

кооперации?земеделските 
Нима на тях селското стопан- стопанство. да имат имот. от натура, 

който да обезпечават храна, да 
имат обекти (кошари) за крави- то, че колкото и по-либерални да 
те.Ако става дума за породисти 
крави от познати институти, по- някогашния "зелен план”, наи- 
лзващият средствата трябва да 
обезпечи профактура, а общи
ната

ство не им е основна дейност?
Що се отнася до набавката на 

породисти крави, мненията съ
що бяха различни. Дали те да се 
купуват от институти и земедел
ски стопанства, или пък може да 
се взимат и добичета от терито
рията на общината, които са еви- 
дентирани като породисти във 
Ветеринарната станция? И как 
ще се спази в такъв случай пра
вилото парите да не се дават на 
ръка, понеже от частно лице не 
може да се вземе профактура?

На заседанието бе изтъкна-

са условията по отношение на

стина ще се настоява грешките 
от това време да не сс повторят, 

ще плати. В случай, че кра- тъй като голям брой лица са заи- 
вата се купува от частно лице. нтересовани за средствата. Иск- 
определена комисия ще прецени овете ще се приемат до 15 нем- 
далн добичето съответства на ври, след което определена ко- 
изискванията и посредством нея 
ще се плати. Заемът се връща на може да получи средства от об- 
всеки шест месеца в срок от три щинския аграрен бюджет, 
години. Обезателна е застра-

В. Б.

БОСИЛЕГРАДмисия ще решава дали лицето

СТРОИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ 
ЗА ВАЛЬЕВО

А. Т.

РЕШЕНИЯ НА ИО НА ОС В ДИМИТРОВГРАД На 22 октомври сутринта от Босилеград за Враня замина камион със 
строителен материал, предназначен за премахването на последиците от 
неотдавнашното земетресение в Колубарския окръг. Камионът, на
товарен с мертеци, конто бяха обезпечени от Общинската скупщина и 
Общинския отбор на СПС в Босилеград, се приобщи във Враня към 
камионите със строителен материал от останалите шест общини в 
Пчински окръг.

Колоната от 15 конвоирани камиона замина за Вальево - една от 
петте общини, пострадали от това природно бедствие.

• ДА СЕ ИЗПРАТИ ЕДИН КАМИОН със нократна помощ за завършаванс на следва- 
строителен материал като помощ на община Ми- нето й в Школата за треньори.
оница, реши Изпълнителният обтор на Общин- 
ската скупщина в Димитровград.

• НА "НИШ ЕКСПРЕС" не се разрешава удъ- мата в селото. От предвидените 50 хиляди се
на линията на рейсовете, които приети- ло Смиловци вече е получило 30 хиляди ди

гат от Ниш в 11,45 и 17,45 часа, до границата, нара.
Вместо това, представителите на "Ниш експрес"
са поканени да дойдат в Димитровград и всичко да динара за Кул турния дом и път. 
се реши в пакет - от автобусната гара до удъл
жаването на линиите.

• НА СМИЛОВЦИ СЕ ОТПУСКАТ па
ри за довършаване на църквата, за път и чеш-

лжаване
м. я.

• НА БЕЛЕШ СЕ ОТПУСКАТ 30 хиляди
ЗАПОЧНА ГОЛЯМА ЕКОЛОГИЧНА АКЦИЯ В СЪРБИЯ

• ПОКРАЙ ПОЛУЧЕНИТЕ 25 хиляди 
динара, Жслюша ще получи още 20 хиляди за

• ОБЩИНАТА НЕ МОЖЕ ДА КУПИ МА- реализация на плана на МО.
• МО НА ДИМИТРОВГРАД получава

МИНИСТЕРСТВОТО 
ДАРЯВА ПО 200 ФИДАНКИ 

НА ВСЯКА ОБЩИНА
ЗЕТО ПОД ГРАДСКАТА ГАЛЕРИЯ от 
"Търгокооп” и "Пекара”, защото няма иари^ още 15 хиляди динара за църквата 
въпреки че цената от 680 хиляди динара за 300 м • КАМЕНИЧАНИ ИСКАТ ПАРИ за ст-
е изгодна. роеж на мост. Изпз.лнитслният отбор е съг-

• НА ДАЛИБОР ДЕНКОВ СЕ ОТПУСКА ласен, но общинската служба предварително 
СТИПЕНДИЯ за следване във Факултета по ин- трябва да провери къде и какъв мост ще сс 
форматика, понеже такъв профил специалисти са прави, 
необходими на Гимназията.

• НА РУЖИЦА АЛЕКСОВА СЕ ДАВА сд-

• В Сърбия щс бъдат озеленени 602 683 хектара свободни по
върхнини в 116 общини • Запланувано е да бъдат уредени още 320 
000 хектара

Тези дни нпй-сстнс започна отдавна оповестената акция за озе
леняване и уреждане на урбанистичните площи в Сърбия. Гораните и 
други неправителствени организации, учениците, гражданите и кому
налните организации в 116 общини на Сърбия ще засадят 25 000 фи
данки, които са осигурени от Министерството за защита на околната 
среда, голям брой замърсители и "Сърбия-шуме" - съобщи на прескон
ференция в Белград д-р Бранислав Блажим, републикански министър 
за защита на жизнената среда.

- За започването на тази акция, която щс стане традиционна, Мин
истерството ще дари по 200 фиданки на всяка община - каза Блажим. - 
Всяка община е осигурила проектна документация, а там, където не 
съществуват експертни тимове. Министерството непосредствено ще се 
ангажира в тази работа. Запланувахме с тази акция да озеленим и 
уредим 602 683 хектара в 116 общини, по към тези площи ще прибавим 
още над 320 000 хектара.

По димите на министъра, акцията ще се провежда през есенния и 
пролетния период и ще бъде контннуирпнп. Очаква се през следващите 
две години грпжданите, комуналните организации, учениците, еколоз
ите и останалите любители на природата да изпълнят този план.

Кпкто беше гьобщепо на прекопференцнята, участниците в акцията 
ще засаждат дървета в парковете, на свободните градски площи >1 край 
улиците, щс създават зелени защитни пояси край транспортните магис
трали, ще озеленяват училищни дворове и площи край жилищни блок
ове, промишлени обекти, болници и други здравни обекти. Запланувано 
с и залесяване на крайградски площи и па местностите около курортите.

А. т.

КОЙ ЩЕ СЕ ГРИЖИ ЗА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ?
По инициатива на Правителството на Сърбия дръвчета и разпи декоративни храсти. Част от

дръвчетата, около 200, ще бъдат платени оте раздвижена акция за опазването на околната
среда. В акцията е включена и Димитровградска съответния републикански фонд. 
община посредством службата по строителство, Акцията щс бъде посрещната радушно от гра-
която има задача да координира общинските ак- ждани ге, но тя същевременно "поставя” един въ- 
тивности с тези на републиканско равнище. прос, който непременно трябва да се реши. А това

Тези дни е сформиран комитет от 7 члена на- е: Кой ще сс грижи за зелените площи? Каква 
чело с Гордана Ранчева, шеф на строителната файда, ако след като всичко сс уреди, няма кой да 
служба кз.м Общинската скупщина. На първото окоси тревата, да я залее или да подкастри дръв- 
си заседание Комитетът определи площите, ко- четата. МаЙ-логично би било, а това беше пред- 
ито трябва да бъдат озеленени и уредени. Това са ложено и на заседанието па комитета, такава слу- 
преди всичко на улица "Нишава 2" между улицата жба да бъде създадена в рамките на "Комуналац , 
и ЖП линията, а също и между линията и новоиос- в чийто състав би 'грабвало да има и специалисти 
троениятротоаротЛукавашкатарампадогарата. по хортикултура. Доколко го ни е известно, едно 
В програмата е включено и благоустрояване на лице от Димитровградско вече е завършило тази 
празните площи пред сградата на съда, биб- специалност и сс намира в списъка на безработ- 
лиотеката, Центъра за кул тура. На тези площи ще ните. 
бъде засе га качествена трева и ще бъдат засадени А. Т.
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ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЮЛ В ПИРОТ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТАИТЕ В ПЧИНСКИ ОКРЪГ

НЕНАД ЗДРАВКОВИЧ- 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИЯ ОТБОР
МАТЕРИАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ 

НА РАБОТНИЦИТЕ Е ТВЪРДЕ 

НЕЗАВИДНОПрел средата ма миналата седмица и Пирот се происдс изборна 
конференции на Общинския отбор на Югославската левица в Пи
рот, на което присъства н делегация на Общинския отбор на тачи 
партия от Димитровград, предвождана от председатели и секретаря 
Георги Първанов и Томнца Митов. На конференция та присъстваха 
Братислава Буба Морнна, член па Дирекцията па ЮЛ и кордипатор 
на тази партия за Пиротски окръг, Петър Иоичич, председател 
Окръжния отбор иа ЮЛ за Пиротски окръг, Слободпнка Чнрич, 
председател на пиратските социалисти и други изтъкнати политици 
от редиците на ЮЛ и СПС от окръга.

Обръщайки се към присъстващите, Братислава Морнна изрази 
задоволството си от факта, че на територията па окръга живеят 
сговорно хора от различни националности. Говорейки за актуал- 
ната политическа ситуация в страната ни, Морнна между другото 
каза, чс понастоящем жителите на Сърбия сс нуждаят от ста
новищата, които се застъпват от ЮЛ н СПС, тъй като шината 
република с изправена пред едно голямо предизвикателство. "Ста
ва дума за защитата на нашия суверенитет и защитата на къщния 
ни праг. Сърбия е застрашена непосредствено иа една част от 
своята територия - в Косово и Метохня. Уверена съм, че левите 
политически сили в нашата страна ще намерят общ път за сът
рудничество и координация, с което ще допринесат да сс премахнат 
проблемите, пред конто сме изправени", каза Морнна.

На изборната конференция иа ОО на ЮЛ в Пирот присъстваха 
86 делегати, конто след проведеното тайно гласуване избраха ди
ректора на Здравния център в Пирот д-р Пенад Здравковци за 
председател на пиротскня Общински отбор на ЮЛ.

станция в Босилеград. В четвъртата категория са 
предприятията със средна заплата, по-малка от 
500 динара, а в петата са онези предприя тия, които 
изплащат само г арантирани заплати или пък въо
бще не изплащат заплати.

Когато става въпрос за работещите от обще
ствените дейности, Съветът констатира, че и тях
ното материално положение не е на задоволява
що равнище. Защото и след увеличението на за
платите с 15 на сто положението им не е много 
по-добро.

Имайки предвид това, Съветът на Съюза на 
синдикатите в Пчински окръг отправи иск до Пра
вителството на Република Сърбия за редовно из
плащане на всички социални принадлежности, а 
работниците, които не получават или нередовно 
получават заплатите си, да бъдат освободени от 
големите лихви за неплатените комунални услуги. 
Освен това от локалната власт се търси да не 
позволи поскъпване на услугите, които са в нейна 
надлсжност: комунални услуги, превоз,отопление 
и пр. Подета е инициатива да се проведе съвме
стно заседание на народните депутати от Пчински 
окръг в парламента на Републиката и началника 
на окръга, на което да се обсъди и материалното 
положение на работещите в обществените дей
ности.

Съветът па Съюза на синдикатите в Пчински 
окръг неотдавна разисква за материално-социал
ното положение на работниците в седемте об
щини на окръга. Председателят иа Съвета Бо
жидар Йоиич подчерта в уводния доклад, че през 
август цепите на дребно на много стоки от първа 
необходимост са увеличени и до 30 на сто, а за
платите по-дълго време не са повишавани, в някои 
колективи дори са и намалени, което неблаго
приятно се отразява върху жизнения стандарт на 
работниците. Като сс има предвид, че средната 
•заплата в окръга е 798 динара, тогава е ясно, чс 
мнозина работници не могат да задоволят и най- 
слементарнитс си жизнени потребности.

След обемиста и конструктивна дискусия Съ
ветът па Съюза на синдикатите прие информа
ция, според която стопанските колективи в Пчин
ски окръг, п зависимост от динамиката на изпла
щането и големината иа заплатите, са разпреде
лени и пет категории.

В първата категория са предприятията и фир
мите, в които заплати те са над 1000 динара и ре
довно се изплащат, във втората са предприятията 
със заплати от 500 до 1000 динара, а и третата са 
фирмите със средна заплата около 500 динара, 
обаче изплащането им е нередовно. В тази кате
гория са п "Автотранспорт1, дървообработващо
то предприятие "Бор”, "Услуга’ и Ветеринарната

на

Б. Димитров

М. Я.

ПОМЕЩЕНИЯ ЗА 

ВСИЧКИ ПАРТИИ
ВРАНЯ: ЗАСЕДАНИЕ НА ОКРЪЖНИЯ ОТБОР НА СИНДИКАТИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕ
ТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА

ЕНЕРГИЧНО ПРОТИВ ”ТВ-ЗАПЛАТИТЕ”По признание на председателя на ИО Зоран Геров, Ди
митровград е една от малкото общини, където на партиите 
(освен на СПС) не са дадени помещения. Проблемът най-после 
се решава и тук. Взета е под наем за 2 години бившата поща, 
която има 6 стаи. Те ще бъдат дадени на партиите, които имат 
представители в парламентите на Сърбия и СР Югославия. С 
това се решава и искът на Воин Велковнч. депутат от СРС, за

то поискал занапред да не се дезинформира обще
ствеността. Тъй като просветните работници не са 
доволни от материалното си положение и от закъс
няващото изплащане на заплатите, членовете на от
бора, подчертава Асенов, подеха инициатива да бъде 
сменен просветният министър д-р Йово Тоцоровчч.

Разисквайки за (не)плащането на синдикалния 
членски внос. членовете на Отбора са констатирали, 
че някои основни и средни училища не изпълняват 
това синдикално задължение, като поискали член
ският внос за висшите синдикални органи занапред да 
се отделя при изплащането на заплатите. Също така 
са поискали до края на годината Окръжният отбор и 
синдикалните представителства в общините да оси
гурят хранителни-вкусови стоки на изгодни цени и 
срокове за плащане за работниците в образованието 
и културата.

Работещите в предучилищните заведения, обра
зованието и културата в Пчински окръг не са до
волни от материално-социалното си положение и съ
щото незабавно трябва да се подобри, оцениха чле
новете на Окръжния отбор на синдикатите в обра
зованието, науката и културата, които през миналата 
седмица във Враня обсъдиха материалното положе
ние в тази област. Иван Асенов, член на Отбора и 
преподавател в Основното училище в Босилеград, 
казва, че на заседанието е изразено недоволствие и от 
неспазването на договора между правителството и 
синдикатите, определящ сроковете за изплащане на 
принадлежностите на просветните работници.

На заседанието е подчертано, че работещите в 
образованието "редовно получават” принадлежнос
тите си само посредством телевизионните информа
ционни емисии, докато на практика те закъсняват и 
по два месеца. Затова, както казва Асенов, Отборът 
се е обявил категорично против "ТВ-заплатите”, ка-

помещение, в което да приема граждани, имащи желание да сс 
срещнат с него.

А. т.

ЧИЧКО ПАРИЧКО ИМА 

ПЛИТКИ ДЖОБОВЕ

В. Б.

ЩЕ СЕ РАЗШИРИ ЛИ НАЙ-ПОСЛЕ 

УЛИЦА” НИШАВА”?
БОСИЛЕГРАД

ПРИКЛЮЧИ 
АСФАЛТИРА 

НЕТО НА 
УЛИЦИ"ТЪНКИ ЗАПЛАТИ": От заседанието на ОССС в Димитровград

Миналия петък в Димитровград се проведе заседание на Об
щинския синдикален съвет, на което бе изнесена информация за 
заплатите на работещите в 10 димитровградски предприятия за 
последните два месеца.

В синдиката са направили преглед на най-ниските, най-високите 
и средните заплати в тези предприятия. Според данните на синди
ката най-ниските заплати са изплатени в "Търгокоон” - само по 200 
динара, което е гарантирана заплата. В "Свобода" най-ниска за
плата е 213,77 динара, в "Циле” 295, в ГИД 300 динара, в "Сточар" 
326,61, в "Градня” 332, в "Пекара” 355, в "Кожара" 500 (но за август 
1997), в "Металац” 553 и в "Балкан" 983, 57 динара. Най-високите 
заплати в същите предприятия са: в "Търгокооп" минимална- 
гарантирана 200 динара, в "Свобода" 841 динара, в "Циле” 518, в 
ГИД 1200, в "Сточар” 1227,46, в "Градня” 1753, в "Пекара” 2240, в 
"Кожара” 2350, в "Металац 2109, и в "Балкан" 4864 динара. Сред
ните пък заплати в посочените предприятия са: 200 динара в 
"Търгокооп", 290 в "Свобода", 291 в "Циле", 584 в ГИД, 486 в 
"Сточар", 529 в "Градня", 811, 89 в "Пекара", 700 (за август 1997) 
"Кожара", 685 в "Металац" и 1928,94 динара в "Балкан".

От посочените данни е очевидно, че чичко Паригчко е с плитки 
джобове в повечето предприятия. Средната заплата в посочените 
10 предприятия е 650,40 динара и в сравнение с данните на официал
ната статистика за юли месец, когато средната заплата в стопан
ството беше малко повече от 200 динара, това е очебиещ напредък. 
Но това са само 10 предприятия и те не представляват цялото 
димитровградско стопаство. Покачването на заплатите е видимо, 
но и покачването на цените в магазините също.

Предприятието за Под
държане на Пътища ош 
Прани, което Пое задъл
жението да асфалтира 
няколко улици е Босиле
град, тези дни Приключи 
асфалтирането на 
заПлануоанише за тази 
година улици. Става дума 
за улиците ”Иво Лола 
Рибар”, ”Младост”, ”Ду- 
шаноаа” и ”Първомай
ска”, както и улица 
"Георги Димитров” и от
делни участъци на други 
улици. Стойността на 
целокуПнаша работа 
възлиза на 1 200 000 ди
нара, ош конто 400 000 
динара са осигурени ош об
щински източници, а ос
таналите са обезПечени 
ош РеПубликаискаша ди
рекция за Пътища.

Стеснената улица "Нишава" и къщите, които трябва да бъдат бутнати

На заседанието си от 23 октомври т.г. Изпълнителният отбор на 
Общинската скупщина в Димитровград НАЛОЖИ на съответната об
щинска служба да намери начин и до 15 декември да бъдат бутнати 
полусрутените сгради на улица "Нишва”. По такъв начин улицата ще 
получи нормална широчина, което пък ще даде възможност главната 
улица да бъде затворена за моторни превозни средства поне във вечер
ните часове.

На споменатата служба е наложено до същата дата да бъдат преме
стени и будките, намиращи се отсреща Гацнното кафене, за което 
отдавна са издадени писмени решения. Трябва да бъде махнато и "пав- 
лиончето”, което вече се разпада и в момента не служи за нищо. Соб
ственикът му отдавна е получил решение да го махне - и него, и будката 
до него. Същевременно трябва да бъде махнат и складът за строителен 
материал отсреща конфекция "Свобода”, който в момента не работи.

А.Т

в

м. я.
А. Т.
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ДИМИТРОВГРАД

БАБУШНИЦА - ГРАД НА БИЗНЕСА
ОЩЕ ЕДИН ФРИ-ШОП 

НА ” ГРАДИНА”
През последните няколко години Бабушница се 

наложи като истинска Мека за бизнеса - преди всичко 
с високото качество на тукашната продукция. Кон
фекция "Лисца” стана тазгодишен лауреат на пре- 

награда "Златна кошута” за качеството на 
своето бельо. Фабриката на "Тигър” е единствения 
югославски производител на вътрешна авто-гума 
"енвелоп” и за вътрешна защитна гума, както и "Ти- 
гър-енерджи” за спортни реквизити. Най-добър про
изводител на алати за преработка на каучук е "О- 
котраш", която със стопанските си успехи през ми
налата година се нареди сред най-добрите в страната. 
Изделията на конфекция "Първи май - стандарт” се 
пласират изключително на западноевропейския 
пазар, което също така свидетелствува за високото 
им качество.

Фабриката "5ТЕЕ1Ь", която работи в рамките на 
компанията "ИМТ" е единственият производител у 
нас на съоръжението "Сунце", за събиране и сушене 
на сено, както и на друга селскотопанска механи
зация.

Химическата фабрика "Лужница” през последн
ите години чувствително увеличи асортимента на св
оите изделия от плексиглас и полиестер.

Добри делови резултати отчитат и другите пре
дприятия в това градче. Фабриката за производство 
на строителни материали "Юпитер” ежедневно дос
тавя хилядници бройки свои тухли, цигли и друго, а 
"Текстилколор” си завоюва отдавна видно място 
сред производителите на лека конфекция. Строител
ното предприятие "Изградня” има и свой отдел за 
проектира не, така че успешно реализира на практика 
всички мечти на лужничани, покрай църнотравците, 
едни от най-известните у нас майстори зидаро-строи- 
тели. С над 50-те си магазини в града и селата тър- 
говско-услужното предприятие "Таламбас” е най-ва
жният снабдител в Лужница.

Всичко това говори, че най-важният девиз на биз
несмените в Бабушница - "Няма работа, която не 
може да бъде извършена!” - не е празна приказка.

Каменко М. Маркович

стижната

шопа°нпР?'Ии^Н?' Г°ДПНа НП прехода съществуваха само два фри- 
п!е1»т! На Изходната " на Генекс” на входната страна.

сравнително нова дата, докато магазинът на 
нипята ъг ървият такъв магазин на югославската страна на гра- 
нигщта. Но и двата магазина бяха открити след като подобните от 
®™^ата страна ^почнаха да се закриват. В онези минали вре- 

’ гато границата минаваха милиони пътници, магазините 
=ЗеХЗ от™чно’ но санкциите намалиха оборота многократно. 

До въвеждането на изходната такса клиенти им бяха главно наши 
хора, но сетне и това секна до крайност, така че в момента те, може 
да се каже, просто живуркат от малкото водачи на тежки камиони 
които от време на време минават тук. И очакват по-добри времена 
На това разчитат и фирмите ”Циклон-Верано”,чийто фри-шоп на 
изходната страна е почти завършен, и "Стиланд”. чинто фри-шоп 
тези дни започвала се строи на входната страна. Последният ще е 
на площ от 400 м . а стойността на работите е един милион динара.

РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ВРАНСКАТА 
ТЕКСТИЛНА КОМПАНИЯ

Недоволните от решение
то работници отстоявали да 
Получат йодкрейа ош 
ръководството на ОС, но 
членовете на Изйълнителния 
отбор на ОС им казали да 
сПазват решението на 
ЮМКО. ”Би било трудно за 
всички ако бяха останали без 
работа, а те имат работа и 
не бива да Правят това, кое
то Правят сега”, казва Васил 
Йованчов, Председател на 
ИО на ОС

Ог 130 души, колкото работеха в ” Чорапара”, около 80 започнаха да работят в КОБОС, около 30 са 
на отпуск и все още не са се изказали дали приемат решението или не, а около 20 души не приемат 
решението и не искат да напуснат досегашното си предприятие 

Управителният съвет на Холдинг компания 
ЮМКО от Враня неотдавна взе решение да закрие 
чорапарата в Босилеград, която работеше като про- 
фитен център в състава му, а работниците да минат 
на работа в КОБОС, който също работи като про- 
фнтен център в системата му. По думите на Първан 
Стоев, директор на КОБОС, чорапарата е закрита 
временно и "ЮМКО пак може да я открие и в нея да 
произвежда текстилни изделия от своите програми".
Главната причина за закриването й, продължава Ст
оев. е да се намалят разходите за отопление, ток, 
вода, телефон и прочие, които възлизат на около 200 
хиляди динара годишно.

Една част от машините са пренесени и монтирани 
в КОБОС. От 130 работника, колкото имаше в чора
парата, 80 започнаха да работят в конфекционната 
фабрика, около 30 са на неплатена почивка или на 
отпуск по болест и те все още не са се изказали дали 
приемат решението или не, докато около 20 души не 
са съгласни с решението на ЮМКО и не минаха на 
работа в съседната фабрика.

А.Т. ЮМКО ЗАКРИ 

ЧОРАПАРАТА В 

БОСИЛЕГРАД

~2Г1*С<^3>
• УПРАВИТЕЛНИЯТ ОТБОР на конфекция 'Свобода" в края на 

миналата седмица проведе заседание, на което анализира об
становката във фирмата. В края на миналата седмица заседава и 
експертната колегия на ЗК * Сточар".

• КАМПАНИЯТА ЗА СИГУРНОСТТА В ТРАНСПОРТА, ор
ганизирана от МВР на Сърбия, продължава да се провежда в 
Димитровградска община, както и навсякъде из републиката ни. 
Кампанията ще трае до 14 декември т.г.. ТВ Цариброд" под
крепя кампанията и от 24 октомври т.г.. в рамките на редовната 
си програма, излъчва кратки пропагандни предавания за сигур
ността в областта на транспорта.

• ИЗВЪНСЕЗОННОТО ОЯГНЯНЕ на овцете във фермата на ЗК
Сточар’ на Липинско поле продължава. Окончателните данни 

за тазгодишното извънсезонно оягняне ще бъдат съобщени тези 
дни.

• ВЛОШЕНАТА ПОЛИТИЧЕСКО-СИГУРНОСТНА СИТУА
ЦИЯ в страната ни, външното и вътрешното затваряне на гра
ниците. нарушените междуличностни отношения, лошата трудо
ва дисциплина, намаляването на производителността на труда 
(предизвикано между другото и от застарялата технология) и 
липсата на експертни кадри са причините, поради които със
тоянието в димитровградското стопанство е твърде тежко и дори 
тревожно. Това е едно от заключенията на Общинския съвет на 
Съюза на синдикатите (ОССС) в Димитровград, публикувано 
след неотдавнашното заседание на председателството на ОССС.

Б. Димитров

"В понеделник сутринта, когато дойдохме на ра
бота в чорапарата, вратите й бяха затворени. Кой ни 
затвори фабриката, в която работихме 16 години, не 
ни е известно. Не искаме да минем в КОБОС, понеже 
оттам още утре могат да ни уволнят. Повече работ
ници не бяха съгласни с решението, но след като ги 
натиснаха, те му се повинуваха”, заявиха група ра
ботнички, които се бяха събрали пред адвокатската 
кантора в Босилеград.

"Работниците неоснователно се страхуват и се 
съмняват. Всичките, които минаха в КОБОС са раз
пределени на работни места в съответствие с квали
фикациите им. Прах вдигат онези, които в чорапа
рата бяха в "режията” и конто сега ще се намерят зад 
машините, както и някои манипулирани работници", 
казва Стоев и допълва, че "доколкото в срок от пет 
дни не започнат да работят, ще бъдат уволнени".

Производственият процес в КОБОС понастоя
щем протича нормално и се очаква в отделни етапи 
на производството да се въведе и трета смяна.

В. Б.БОСИЛЕГРАД

СУШИЛНЯТА ПАК ЩЕ 
СТАРТИРА МАШИНИТЕ СИ

НА КОЛКО КМ ОТ ДИМИТРОВГРАД Е ПИРОТ?
Едва ли има димитровградчанин. който да не знае. че Пирот е на 23, 5 километра от Димитровград . но 

този въпрос отново бе поставен на заседанието на ИО от Чедомнр Стойкович поради иска на АТП от Пирот 
за субсидии на линията Димитровград - Куса врана.

Истина с. че всички автобусни линии на територията на Димитровградска община, с изключение на тези 
към Забърдието, са нерентабилни, а тази към Куса Врана особено, но...

При последното покачване на цените на превоза на най-профитната линия Димитровград - Пирот е 
приложената тарифа "над 26 км”. Защо, когато има тарифа "до 26 км" - още тогава попита Чедомир 
Стойкович, член на ИО, присъстващия на заседанието директор на пътническия сектор в АТП. Сега вече 
покойният директор обеща, че тази тарифа ще бъде преразгледана, но също каза. че с тези средства, които 
не са малки, се компенсират загубите на други линии. Обещанието обаче остана неизпълнено. Все пак ИО 
реши от средствата, предвидени за помощ на местните общности до края на годината, да отпусне на Куса 
врана 10 хиляди динара за компенсиране па загубата на автобусната линия, а следващата година това ще се 
има предвид при формирането на бюджета.

След едномесечен застой в производството поради липса на 
суровини, работниците в босилеградския цех за сушене на овощия 
и зеленчуци, действащ в състава на ”Здравйс"отЛесковац,тсзи дни 
пак ще стартират машините си. С доставчици от вътрешността на 
страната е сключен договор за 40(1 тона лащърняк и една част от 
това количество вече пристигна. В цеха смятат, че тази суровина 
ще е достатъчна за работа за месец и половина.

Преди застоя, в цеха бяха изсушени 300 тона суров кромид от 
тазгодишната реколта и почти целокупната продукция е пласирана 
на западноевропейските пазари.

в. Б А. Т.
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• Кониеншраш

Концентриран дешергенш, 
Притежаващ висока и активна 
сила за Премахване на мазнини, 
който дава блясък на смуоветс и 
разпръсква Приятен аромат По 
време на миенето. Отлично мис и в 
много ”твърда вода”. С уравнове
сената си формула Прави съдовете 
Ни да блестят, а ръцете Ни да си 
останат меки и нежни

• Економик
Течен дешергенш за 

ръчно миене на п>дове 
_ без фосфати, с неу
трална рН стойност.

Детергеншът се състои 
ош смес на синтетични 

шензиди с висока кон
центрация на активни 

вещества.
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"НАПРЕДЪК" И ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В БОСИ- 
ЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

М1:дол1.Ч1;ни1:МА11И'1ч:)'амиякм1;доль'Ш)И1

АЛЕРГИЗИРАЩИ И 

АНТИАЛЕРГИЧНИ 

СВОЙСТВА НА МЕДА
ВМЕСТО ДА СЕ РАЗВИВА, 

ЖИВОТНОВЪДСТВОТО Е В УПАДЪК ЛекаршТш смятат меда за Продукт, Предизвикващ алергия (св- 
р1,хчувствнтелност), Поради което го Поставяш в сПисъки на 
забранениШа храни Пра хора с алергични заболявания. Проучва- 
нната на д-р Сш Млада та са Противоположни ни тези схващания.

Алергията е променена способност на организма да реагира 
нормално на външни и вътрешни дразнители (алергени). Оби- 
кноисно контактът с алергени води до изработването в организма 

защитна (имунна) способност. Понякога този контакт води до 
образуване в организма на непълноценни имунни защитни антит
ела и при повторен контакт на алергена с организма се явява 
алергична реакция, а самото заболяване е известно като алергия. 
Следователно, докато имунитетът е състояние на повишена спе
цифична устойчивост на организма към някои вещества, то алер
гията е състояние на понижена специфична устойчивост към тези 
вещества.

Алергията може да засегне различнии органи и системи: ди
хателна - хрема, синуит, плеврит, бронхиална астма; храносми
лателна - гастрит, колит, ентерит; на кожата - уртикария, екзема и 
други.

стил за ускорено ри впише пи животновъдството и за нроизвод- 
Нппрсдък” може да бъде носител на този задача

Доколкото държавата н осигури сред 
ство на здрава храна, въпрос е дали "

В Програмата за рзвнтис на Боснлсградска 
община за периода от 1996 до 2005 година, която 
по инициатива на правителството на Сърбия из
готви Републиканският завод за развитие, живот
новъдството е определено като една от развой
ните перспективи на общината, а Общественото 
предприятие за селскостопанска дейност и изку
пване Ч’Напредък” като носител на селскостопан
ското производство. В условията когато 
новъдството в общината е в упадък, когато раз
войната програма не се реализира и когато “На
предък", поради финансови затруднения и неор
ганизираност, се намери в задънената улица, на
лага се въпросът: може ли и кога животновъд
ството ще даде принос към всеобщо то развитие 
на икономически изостаналата община?

и рибник за пъстърва, в Горно Тлъмино, Горна 
Лиснна и Горна Любпта цехове за прерабо 
картофи, в Горна и Долна Любата сушилни и хла
дилници, в Босилеград цех за производство на кон
центрати за добитък и цехове за преработка на 
месо и мляко, да се извърши реконструкция на 
кланицата, в шишчето села да се създадат изку
ствени ливади... От тези задачи не е реализирана 
пито една, главно поради икономическите за труд
нения в с траната. За цехове те за преработка на по 
500 кг месо на ден и на 500 л мляко например 
"Напредък” изготви програми, но вече две години 
Фондът за разви тие не се иказа по з ях.

Не е извършено и финансово-икономическо 
консолидираме на "Напредък”, както това се пре
движда в развойната програма. Обективните тру
дности, конто съпъ гствуват животно»ъдството, и 
субективните слабости на ръководството са гла
вните причини, поради които фирмата се намери 
в небивало тежко положение. До преди две сед
мици джиро-смстката й беше в двумесечна бло
када, понеже покрай другото на Фонда за разви
тие не успя да върне 200 хиляди динара кратко
срочен кредит. Досега тя издължи само 40 хиляди 
динара, но за да не се раздвижи фалитна проце
дура, Фондът отсрочи издължаването на остана
лите пари за още три месеца. Дълговете обаче са 
много по-големи като се има предвид, че рабо
тещите над една година не получават заплати.

СЪС СЕГАШНАТА СИ 
НЕОРГАНИЗИРАНОСТ "НАПРЕДЪК” НЕ 
МОЖЕ ДА Е НОСИТЕЛ НА РАЗВОЙНИТЕ 

ПЛАНОВЕ
По време на неотдавнашните разговори на за

местник-министъра на селското стопанство Ста
нко Студен с ръководствата на Общинската ску
пщина и на "Напредък” беше подчертано, че в 
общината наистина съществуват условия за раз
витие на животновъдството и за производство на 
здрава храна, но че тези отрасли не могат да се 
развиват без финансова помощ от държавата. Оч
евидно убеден, че "Напредък" не може сам да се 
справи с проблемите п задачите. Студен тогава 
препоръча той да се свърже с някоя икономи
чески по-силна фирма, каквато е "Делишес" от 
Владичин хан.

Трудно е да се предположи как и дали ще се 
консолидира "Напредък”. Директорът му Дими
тър Йорданов вече една година заявява, че "та
кава фирма като "Напредък” никога не може да 
пропадне”. Преди непълна година работниците 
начело с него не приеха инициативата на "Де
лишес” за делово свързване. Тогава той заявя
ваше, че ”ще се опитаме сами, па после ще видим 
какво ще правим”...

Практиката показа съвсем друго. Покрай дру
гото стана ясно, че "Напредък” може да пропадне 
и че без делово свързване със селскостопански 
фирми не може да решава многобройните про
блеми в селскостопанското производство. В ус
ловията когато в предприятието цари неорганиз
ираност и безотговорност трудно е да се очаква

на
тка на

живот-

Сеисибилизиращи свойства на меда 
Може ли пчелният мед да предизвика сенсибилизиране на ор

ганизма, т.е, да доведе до алергично заболяване?
Д-р Младенов е категоричен в отговора си: ”Не - при нормални 

дози - до 3 грама на килограм тегло!”- и пояснява:
- Ние проведохме анкета върху 10 000 болни и здрави хора, 

консумиращи пчелен мед. Само 8 души се оказаха алергични 
мед, т.е. 0,008% Проведохме наблюдения върху над 40 000 болни, 
лекувани с пчелен мед, които наред с инхалациите, електрофо- 
презата и локалните апликации консумираха ежедневно през вре
мето на лечението по 1 до 3 грама на килограм тегло. Много от тях 
провеждаха лечението двукратно и трикратно, но алергия към 
пчелния мед не получи нито един. Установихме, че алергизиране се 
получава при еднократно вземане на високи дози мед, над 5 грама 
на килограм тегло.

Антиалергични (хипосенсибилизиращи) свойства на меда 
В литературата няма данни за противоалергични свойства на 

меда. Обратното, медиците отнасят меда към противопоказаните 
продукти за болните с алергични заболявания.

Притежава ли медът неспецифични хипосенсибилизиращи св
ойства?

Опитите, проведени с морски свинчета в Института по микро
биология и алергология при БАН-София, показаха, че пчелният 
мед притежава антиалергични качества и може да се използва като 
неспецифично и специфично хипосенсибилизиращо лечебно сред
ство. Тези резултати ни позволиха да разработим методики за ле
чебно приложение на меда при алергични заболявания с много 
добри клинични лечебни резултати. Д-р Младенов посочва в кни
гата си примера с един лекар, който в продължение на два часа 
консумирал около 500 грама мед и оттогава при всяко приемане на 
мед, даже в малки дози, получавал болки и тежест в коремната 
област, сърбеж по тялото, обриви. Лекуването му започнало с 
вътрешно вземане на подпрагови дози. при постепенно повишаване 
на количеството. След 40 дни се постигнала хипосенсибилизация и 
било установена поносимостта му към меда. Днес пациентът ре
довно употребява пчелен мед и има поносимост към него.

- Продължава -
По книгата 'Медолечение* на д-р Ст. Младенов подготви В.Б.

БЯХА ЗАПЛАНУВАНИ РЕДИЦА 
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ, НО...

Днес в селата в Боснлсградско, кон то все по
вече обезлюдват, живеят предимно старчески до
макинства. В такива условия животновъдството е 
сигурен източник на доход на малък брой домак-

към

СМЕНЕН Е ДИРЕКТОРЪТ НА 
’НАПРЕДЪК»

'Уйравишелнияш съвет на "НаПредък" кон
статира, че директорът Димитър Йор
данов не изйълиява уснеимо задачата са и 
го освободи ош Поста. УС същевременно 
взе и едно необикновено решение, като 
назначи дори трима души за изйълняващи 
длъжността директор: Милан ГосПоди- 
пову Владимир СПиридонов и Славчо 
Стойнев.

инства. докато за старческите то е последният 
начин за препитаване. Че това е така показва и 
животновъдният фонд, който е в постоянен упа
дък, така че сега 2790-те селскостопански домак
инства в общината отглеждат само към 14 хиляди 
овци, към седем хиляди говеда и около четири 
хиляди свине. Изневери на очакванията и "На
предък”, който трябваше да даде тласък на жи
вотновъдството в общината. Стигна се дотам, че 
в овцефермата му, в която трябваше да се от
глеждат 3500 овци и 500 кози, сега има само около 
400 овци. С такова малко стадо тя е нерентабилна. 
Но за да се попълнят капацитетите й, да се набави 
механизация, която частично е открадната, както 
и да се създадат изкуствени ливади са нужни 11 
милиона динара. В сегашните условия тези пари е 
трудно да се осигурят.

В областта на животновъдството не се реализ
ира и посочената развойна програма. Сфинансова 
помощ от държавата до края на тази година тря
бваше да се реализират повече капиталовложе
ния. За частните животновъди например трябва
ше да се осигурят около 1000 иородисти овци, а в 
повечто села - в Дукат, Горно Тлъмино, Горна и 
Долна Лисина и др. - да се построят малки овце- 
ферми. В Млекоминци беше запланувано да се 
открие птицеферма, в Дукат ферма за около 150 
коне, цех за преработка на гъби и лечебни билки

В МО ЛУКАВИЦА

КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА 
- ПРАЗНА ПРИКАЗКА

Острият комунален проблем в крайградското димитровградско 
селище Лукавнца - липсата на канализационна система - по всичко 
личи още дълго време няма да бъде премахнат. Това стана ясно след 
разговора ни с председателя на МО Лукавнца Арса Милошев, който 
ни осведоми, че жителите на селото не могат да съберат нито 
приблизително толкова пари, колкото са необходими за изграж
дането на канализацията. Проблемът, който от време на време 
сериозно застрашава здравето на лукавчаните (особено по време 
на продължителните дъждове, когато съществуващите септични 
ями се изливат), по думите на Милошев, може да се реши един
ствено с помощта на средства от общинския бюджет. "Другояче 
този проблем не може да се реши, тъй като жителите на Лукавнца 
просто не могат да финансират сами една толкова голяма и скъпа 
инфраструктурна инвестиция”, изтъква кметът на Лукавнца и до
бавя, че тази местна общност по-миналата година е въвела местно 
самооблагане, но за една календарна година от самооблагането са 
осигурени само 4300 динара, което е символична сума за село с 
около 500 жители.

Изграждането на само една част от комуналната система, с 
която биха се "покрили” къщите от горната страна на местния път 
(по този начин проблемът би се смекчил) също е неосъществим 
вариант поради негодуванията на селяните, живеещи под пътя.

Освен хроничното безпаричие, и очебиещата несговорност на 
лукавчаните "взима своя данък”, т.е. влияе твърде негативно върху 
решаването на комуналните проблеми. За това свидетелства и та
мошната магерница, която е трябвало да се изгради със средства на 
жителите на селото. Поради несъвестността на някои селяни и 
липсата на финансови средства магерницата още не е завършена^.

държавата да отпуска нари, за които няма гаран
ция, че ще се оползотворят н че ще дадат принос 
в развитието на животновъдството.

В. Божилов

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

ЦАРЕВИЦАТА Е ПОЧТИ ПРИБРАНА
Поради дълготрайния засух през лятото добивът е намален с 30 до 40 процента

елци готвят нивите си за сеитба. Сортови семена 
има достатъчно, но не достига изкуствен тор 
”НПК” и ”3 х 15”, даже не се знае дали ще бъдат 
обезпечени достатъчни количества. И дизелово 
гориво в момента не достига, всъщност изобщо 
го няма. Все пак, имайки предвид, че частните 
производители не чакат последния момент за на- 
бавка на гориво, може да се очаква, че сеитбата 
ще бъде завършена навреме. За есенната сеитба 
са запланувани 1000 ха в частния и 200 ха в об
ществения сектор.

От засетите с царевица 1150 хектара на тери
торията на Димитровградска община почти вси
чко е прибрано, изтъква Анкица Басова от на
длежната общинска служба. Добивите са по-мал
ки с 30 до 40 процента поради дълготрайния засух 
през лятото. При сълнчогледа добивите са по- 
малки от очакваните дори с 80 на сто, въпреки 
началните преценки, че реколтата ще бъде добра. 
И тук сушата е основната причина.

Що се отнася до есенната сеитба на пшеница, 
тя вече е започнала. Това са го направили най-до
брите домакини, които веднага след прибирането 
на царевицата сеят пшеница. Останалите земед-

а. т.
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ОСМА САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА НА ПЕРИЦА ДОНКОВ НА 23 ОКТОМВРИ В КИЦ "ЦАРИБРОД" БЕ ОТКРИТА 
ИЗЛОЖБА НА ОСНОВОПОЛОЖНИКА НА ИЗОБРАЗИТЕ
ЛНОТО ИЗКУСТВО В ДИМИТРОВГРАДСКИЯ КРАЙЕДИН ОТ ТРИДЕСЕТТЕ 

ВЕЛИЧЕСТВЕНИ
МАШЕВ ЗА ВТОРИ ПЪТ 

СРЕД ЦАРИБРОДЧАНИ
В галерията на УЛУС, намираща се на прочутата ” Кнез Михайлова” улица в Белград, на 

1 октомври т. г. бе открита осмата поредна самостоятелна изложба на Перица Донков, 
художник, които през 1995 година беше включен в селекцията на трид 
художници в Сърбия през осмото и деветото десетилетие на

Откриването на изложбата беше неконвенци- Днес изкуствоведите го смятат за най-изявеиия 
онално - Ьез речи, съпровождащи културни про- 
грами и пр. - по начин, присъщ на характера на 
художника и неговото творчество. Но това не 
пречи тази вечер галерията да бъде задръстена от 
посетители, сред които бяха и голям брой 
стни художници, изкуствоведи, поети, писатели, 
артисти. Този факт е красноречиво доказател
ство, че живописта на Донков вълнува творци от

Георги Машев, един от най-видните български художници, 
за втори път е сред царибродчани със своя изложба,,, която 
бе открита на 23 октомври в помещенията на КИЦ ” Цари
брод” в Димитровград.

есетте наи-значителни
този век.

Машев е непозната личност 
за болшинство от гражданите, 
но не и за почитателите на изо
бразителното искусгво и димит
ровградските художници. Защо- 
то тъкмо Георги Машев през 
далечната 1915 г. е донесъл в то
гавашния Цариброд "вируса”, ЩЩлчъяттт 
наречен изобразително изкуст- 
во или просто - рисуване.Че този «д!
"вирус” е намерил плодородна {врКжЩщ!

представител на неоенформела у нас.
"В съвкуПнаша рекапитулация на модер

ната живойис Перииа Донков е актуален Про- 
тагонист на неоенформела, йо-ейеииално в 
областта на лирическата абстракция. Сери
озността и задълбочеността на неговите 
Пластични Постижения днес му осигуряват

по-

изве-

1956 - роден в Мъзгош (Димитровградско) 
1981 - дипломира се във Факултета на изобразителното изкуство в Белград 

1983 - става член на УЛУС със статута на свободен художник 
1984 - магистрира във ФЛУ в Белград в класата на проф. Раденко Мишевич 

8 самостоятелни и над 50 колективни изложби в страната и чужбина
Лауреат на 4 награди за живопис 

1995 - включен в селекцията на 30 най-значителни художници през осмото и
деветото десетилетие на века 

1996 - неговият триптих "Холивуд" е включен в постоянната експозиция на 
Музея на съвременното изкуство в Белград 

1997 - включен в селекцията "Югославско съвременно изкуство", която
представи нашата страна в Македония 

Творчеството на Перица Донков е разглеждано в книгите:
- Л. Мерник, "Белград през осемдесетте" 

- Й. Денегри, "Теми на сръбското изкуство през осемдесетте" 
- Й. Денегри, "Фрагменти от постмодерния плурализъм"

почва тук, свидетелстват много- 
бройиите художници от Димитр
овградско. Машев е роден в град 
Пазарджик-България на 1 яну
ари 1887 г., а починал на 10 яну
ари 1947 в София. След като за
вършил рисувателна школа в 
София и Петерсбург и след като 
пребивавал в Брюксел, Машев е 
назначен за учител по рисуване 
най-напред във втора мъжка ги
мназия в София, а веднага след 
това, през 1914/15 г. в Цариброд,
"за наше щастие”, както каза 
Богдан Николов при откриване- говори директорът на галерията 
то на изложбата. от Пазарджик г-н Неичо Дончев,

"Тук за пръв път идва човек к°йто между другото каза. 
с виеше художествено образова- Машев е име, което носи със

себе си неповторимо обаяние на

Шт

И;1:

Нейчо Дойчев говори за 
творчеството на Машев

вото на Машев.
За творчеството на Машев

място сред най-Проминент- 
г ните сръбски теории в тази 

област на израза. Същевре
менно трябва да се конста
тира, че в настоящия момент 

! Донков има отворен Път към

ние, с висока култура, приятел
Димчо Дебелянов, Пею Яво- Духовно извисена личност, ши- 

Пенчо Славейков... Машев роко скроена и извън мерките на 
времето и средата. Нещо повече 
- нашата съвременна култура, а 
и ние като зрители се оказваме 
все още твърде далеч от благо
родните стремежи на този все 
още модерен, духовен аристок
рат. Затова все още търсим и

на
ров,
открива изложба през 1915 го
дина и това е първата изложба в 
Цариброд, която през есента на 
същата година е открита и в Со
фия. Сега, 83 години по-късно, с

. самия връх на реиентното 
югославско изкуство. ”

Й. Деспотович
помощта на художествената га
лерия "Станислав Доспевски" от 
Пазарджик, КИЦ "Цариброд" желаем да заставаме пред него

вите платна, мълчаливи и много

{ "Става дума за едно явле-
г ние, настанало в атмосфера

та на Постмодерното състо
яние, за явление, което оПи- 

I шъш на историческия снфор- 
| мел Признава като собствена 
I историческа референция. В 
I настоящия момент тази жи- 

воПис има точно определена 
Психологична Причина за соб
ственото си съществуване. 

Както и историческия енформел, така и не
говият (повременен Потомък е роден в криз
исна атмосфера, въпреки че днешната криза е

отново ни представи творчест-
често дълго.

Присъствието на голям брой 
гости и почитатели на изобраз
ителното изкуство, между които 
и доста художници, показва и 
потвърждава, че (макар и игно
риран от някои) Машев е осно
воположник на изобразително
то искуство в Димитровградско, 
че неговото дело продължават 
над 40 професионални и още то
лкова самодейни художници, с 
конто се гордее общината.

На откриването присъстваха 
и Ивайло Трифонов, посланик 
на България в Белград, Стоян 
Станкулов, аташе за култура 
към посолството, делегация на 
община Пазарджик, Ружа Мари- 
нска, директор на Националната 
галерия от София и много други 
госгп.

Мандило

различни области на художественото творчество.
На изложбата са експонирани седем картини 

голям формат, съставени от две и повече платна 
(диптихи, триптихи и полилтихи). Полиптихът 
”СШ ш}ф1таге” например е с размери 412 х 406, 
съставен е от шест платна и заема една цяла стена 
на галерията. Работени са през последните три 
години в техниката пигмент на платно.

Високият професионализъм, с който худож
никът е подготвил изложбата си, може би, най- 
ярко проличава от каталога, който я съпровожда. 
В него се намират цветни репродукции на шест от 
седемте изложени картини, а предговора са напис
али известните изкуствоведи Йеша Денегри и Ве
лимир Абрамович. Изящно го е дизайнирал из
вестният нишки дизайнер Драган Момчилович.

Магистър Перица Донков, роден през 1956 го
дина в димитровградското село Мъзгош, понас
тоящем живее и твори в Ниш, където е предсе
дател на Дружеството на нишките художници, и 
се числи към плеядата димитровградски художни- 
ци, известна като "Димитровградски художествен 
крт.г”. Със своя талант и особен стил той при
влече вниманието на изкуствоведите още като 
студент в Белградската художествена академия.

много йо-различна ош кризата а Периода, а 
ко(шю е доминирала философията на екзис
тенциализма... "

Й. Доногри

"Симо оня, който разбира времето си, съз-
дава Простори. Зад очевидното и измеримо
то съществуваш идеята и безмерното. Това, 
което наричаме "нищо", не е несъществува
що, а е нейросшринсишено. Най-дълбокият 
слой на съществуването на света, онзи зад 
материята, светлината и величината, е - 
слоят на времето. Перииа Донков е Прони
кнал в тази тайна и ние трябва да открием и 
да следим неговия Път."

Георги Машеи (Автопортрет)
А.Т.

КУКЛЕНИЯТ ТЕАТЪР В НИШ УСТАНОВЯВА

Сътрудничество с Кюстендил
11п първата си среща в Ниш, директорите на Кукления театър в Ниш 

Велимир Костов и на Драматичен театър в Кюстендил Лозен Йодрп- 
иов се договориха да установят дълготрайно взаимно полезно сътруд
ничество между двете културни институции. Първата крачка в това 
отношение ще бъде гостуването иа Драматичния театър от Кюстендил 
в Ниш през март идващата година с пиесата "Полет в паяжина". Този 
съвременен синтетичен спектакъл по Ингвн Малнистин в студиото 
"Дебют" в Кюстендил е поставил Лозен Йорданов, а хореографията е 
па Димитрина Укалска.

Нишките куклешщи ще пребивават на възвратно гостуване в Кю
стендил към средата на 1999 година.

До средата на следващия месец в Кукления театър в Ниш ще се 
състори премиера на още една пиеса. Става дума за пиесата 'Звездан 
по Лувдиг Щрсде, а п постановка на Небойша Йовановнч. И този спек
такъл се реализира в сътрудничество със специалисти от България. 
Именно куклите за спектакъла подготви Ива Хаджиева от Софи 
сценографията и музиката са на хора от Нишкня куклен театър - Борис 
Чершков и Борко Младеновци.

През месец ноември нишките куклсипци ще гостуват и в Димитров
град, а в рамките па отбелязването па 110-годишнниата иа театъра 
"Христо Ботев".

В. Абрамопич 
Вомко Димитров

НАЙ-ПРЕДПОЧИТАНИТЕ КНИГИ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА

На цена са Чосич, Исакович, Данойлич...
"Слуги и господари” на Антонио Исакович, ги главно са произведенията па Даниела Стил, 

"Освободители и предатели” на Миловаи Да- Силни Шслдън, Милица Яковлевич, Пада Ма- 
иойлич, "Умишлено убийство” на Слободап ринкович, сестрите Броите и други.
Селеиич, "Времето на смъртта”, "Времето на Учениците от Основното училище и I имнпз- 
властта”, "Времето на злото” иа Добрица Чо- ията предимно взимат книги, които за тях оред
ей'! - това са книгите, които почитателите на ставляват задчшжителна учебна литература, 
литературата в Димитровград най-често взи- Историческата литература също така е пре

дпочитано четиво за димитровградските люби
тели па книгата.

! Л

мат от тукашната Народна библиотека.
За димитровградчанките (без оглед на въз

растовата структура) най-предпочитаните кни- Б. Димигроп В.С.Б
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КИРИЛ ЦВЕТКОВ Е НАЙ-ВЪЗРАСТНИЯТ ЧЛЕН НА ДИМИТРОВГРАДСКОТО СДРУ
ЖЕНИЕ НА ХУДОЖНИЦИТЕ-ЛЮБИТЕЛИ

НИКОЛА ДЕНКОВ ИЗЛЕЗЕ В ПЕНСИЯ, ЗАМЕСТИ ГО 
БРАНИСЛАВ БОШКОВИЧ

РИСУВАНЕТО МИ ДОСТАВЯ 

ГОЛЯМО ДУХОВНО ЗАДОВОЛСТВО
БИВШИЯТ И 

СЕГАШНИЯТ
Седемдесет и шестгодишният димитровгрнд- 

'миши Кирил Цветков може би не се числи 
най-добрите тукашни художници-любители, но 
той е ипй-пъзрпетният между тях. Още от учре
дяването на Сдружението на димитровградските 
самодейци а началото па 1997 г. бай Киро е един 
от най-ентусиазираните му членове и отнеотдавна 
почетен член на организацията. През тази година 
той за трети пореден път участва на изложбата на 
самодейците, коя то бе организирана в Градската 
галерия. На тази изложба Цветков се представи с 
три свои картини, работени в маслена техника. За 
най-възрастния член па Сдружението може да се 
каже, че той предимно е исйзажист и портре тист. 
В пейзажи те, които работи на платно с маслени 
бои или темпери, той изобразява прекрасните пр
едели от нашия край. Инспирират го и старите 
културно-исторически здания, верските обекти, 
къщи, старинни предмети и всичко онова, кеото 
припомня за някогашния Цариброд. Картините 
му се отличават с нежна обработка на композ
ицията и преобладаващите топли (жълти и чер
вени) тонове.

Г-н Цветков е сътворил досега около 50-тина 
картини. По неговите думи половината от тях е 
подарил. Няколко картини (предимно става дума 
за портрети) е рисувал по поръчка. Със задовол
ство си спомня за своя приятел и кум Иван Петров, 
известен димитровградски художник, който го е 
подтикнал да започне да рисува и от когото е 
научил много неща за изобразителното изкуство. 
С гордост споменава и познанството си с худож
ника Богдан Николов, един от най-добрите ди
митровградски акварелисти на всички времена.

къмНикола Денко»: "Основното училище е получило един 
тентон преподавател в лицето на Нане Ьошкопич”. Брпиислап 1>о- 
шкопич: 'Никола Денко» е влияел много на мен”.

От началото на тази учебна година » Основното училище ’ Мо- 
ша Пняде" в Димитровград като преподавател по изобразително 
изкуство започна да работи Бранисла» Ьошкопич, който 
ришл Художествена академия в Нови Сад. На тома място той за
мести педагога Никола Денков, който след повече от 40 години 
работа в просветата излезе в заслужена пенсия. Никола Денко» 
помолихме пред нашия вестник да изрази свое то мнение за бившия 
си ученик Бане Ьошкопич, докато младия т Ьошкопич "имаше за
дачата” да ни каже няколко думи за своя бивш преподавател - 
Никола Денков. Разговорите с двамата художници водихме 
долно - първо разговаряхме с Денков. а след това и с Бошкомпч. И го 
какво казаха:

комис-

е завз»-

от-

Кирил Цветков

отговор: "Все докато ме служи здравето. Живо
писта за мен представлява източник на голямо 
духовно задоволство". Така ни каза Кирил Цвет
ков, бивш мазач в строителната фирма "Градня”, 

От този стар димитровградчанин разбрахме, а сега почетен член на Сдружението на димитро
вградските художници-любители и "част от ими
джа" на тази организация, комуто четката сякаш

Бранислав БошковичНикола Денков

Никола Денков: В просветата работих 41 години. Две години 
работих в смиловското основно училище, а 39 в димитровградското. 
Освен това, преподавах 12 години п в Димитровградската гимназия. 
За всеки преподавател е голяма радост да се срещне с един толкова 
талантлив ученик, какъвто е Бане Бошкович. Още в петия клас, 
когато започнах да му преподавам, аз видях, че той притежава 
огромен талант за изобразителното изкуство. С него, както и с 
другите талантливи деца. работих допълнително и то п извън учеб
ната програма. Насърчавах го да работи повече, по-свободно н 
по-храбро, тъп като знаех, че единствено с упорита рабоз'а може да 
се постигне определено качество. Известно е, че Бане Бошкович е 
бил един от най-добрите студенти от своя випуск в Художествената 
академия в Нови Сад. Аз съм настоявал да подготвя добре всички 
мои ученици, които са се определяли да следват изобразително 
изкуство. По принцип, всичките студенти от Димитровград са били 
любимци на професорите в художествените академии в Белград, 
Нови Сад, Скопие и другите университетски центрове. Бранислав 
Бошкович е едно интелигентно и възпитано момче. Той е винаги 
готов да изслуша и приложи на практика полезните съвети на 
преподавателите си. Лично смятам, че Основното училище е полу
чило един компетентен преподавател в лицето на Бане Бошкович. 
Той ще бъде един добър просветен работник, от чието знание и 
умение ще има голяма полза и нашата среда като цяло”.

Бранислав Бошкович: "За Никола Денков като мой бивш пре
подавател по изобразителното изкуство, мога да кажа само най- 
хубави думи. Несъменно е, че този педагог е влияел доста на мен и 
моята художествена кариера. Преди да се запиша в средното ху
дожествено училище в Ниш, активно се занимавах с футбол. По 
това време пионерският и младежкият състав на димитровградския 
футболен отбор постигаха най-добри резултати в историята си. 
Спомням си за моя разговор с Никола Денков и неговото внушение, 
че по-нататъшното ми образование трябва да има приоритет сп
рямо футбола. Сега виждам, че е бил прав. Той ми помогна да се 
подготвя добре за приемния изпит в средното художествено учи
лище в Ниш. Общо взето, Денков е насочвал цялата ми худо
жествена кариера. Сега, като преподавател по изобразителното 
изкуство в димитровградското основно училище често пъти се кон
султирам с Никола Денков. Понякога говорим по телефона, а по
някога той дойде в училището. Той има голям опит и със своите 
съвети ми помага да изпълнявам професионалните си задължения 
в училището по възможно най-добрия начин.”

че е започнал да рисува още като ученик в основно 
училище (тук го е завършил, а прогимназия в 
София), а когато го попитахме докога възнаме- символизира съдбата, 
рява да се занимава с живописта, чухме следния Б. Димитров

"ДНИ НА ЗОРАН РАДМИЛО- 
ВИЧ" В ЗАЙЧАР

РЕАГИРАНИЯ

КРИТИКАТА ВИ Е 

НЕУМЕСТНА, Г-Н ДИМИТРОВ
Бурни

аплодисменти 

за "Диалог” 

от София По повод Публикуваната в ’ 'Братство ’’ от 23 ноември ш. г. 
критика на Димитър Димитров за изложбата на димит
ровградските художншш-любишели, ние, груГиг членове на Сд
ружението на художнииите-любители изпитваме Потребно
ст да хвърлим светлина на някои факти, които въПростният 
госПодин не е щял (или не е знаел) да спомене в своя текст.

Първо: В критиката се казва, че от тазгодишната изло
жба на самодейиише не се забелязва никакъв качествен на
предък в сравнение с миналогодишната изложба. От много- 
бройните контакти с нашите съграждани научехме, че те не 
се съгласяваш с това мнение.

Второ: Авторът на текста изтъква, че голяма част от 
картините, експонирани на тазгодишната изложба на са
модейните, са били изложени и на миналогодишната изложба, 
което въобще не е верно, тъй като на тазгодишната изложба 
не е ексПонирана пито една картина от миналогодишната 
изложба. Димитър Димитров това не е регистрирал, въпреки 
че неговата ПериеПиия би трябвало да бъде По-голяма в сра
внение с други хора, Понеже (Пой е Професионален художник. 
Фактът, че някои художншш-любишели творят в Присъщия 
за тях художествен стил ссшо е Плюс за тези самодейни.

Трето: Сдружението на художниците-любители обеди
нява хора с най-разнообразни Професии. Изобразителното 
изкуство е факторът, които ни обединява и ние изПишваме 
голямо задоволство от това. Наташа изложба беше колек
тивна изложба и затова не беше уместно някои самодейни да 
бъдат Похвалени, а други - критикувани. Жестът на Димитър 
Димитров вреди не ссшо ни Повечешо от членовете на Сдру
жението, но и на Сдружението като пяло.

Четвърто: По думите на Димитър Димитров маслената 
техника е най-трудната техника в живописта. Ако наистина 
е така, защо тогава той се захваща именно с тази техника, 
когато има и По-лесни ом нея? Ние, художнинише-любишели 
смятаме, че не съществуваш лесни и трудни техники. На 
мнение сме, че изкуството или се обича, или не се обича.

Въпреки наПисаношо ош автора на критиката, ние ще 
Продължим да творим и ш<» не с мотивацията да Продаваме 
картини и Печелим Пари, и не с мотивацията да се доказваме 
Пред някого. Ние ще творим заради личното си удоволствие, 
заради любовта си към изкуството и нашия град, който 
(струва ни се) все Пак обогатихме в духовно отношение, по
давайки нашето скромно Сдружение.

Театърът "Диалог" от София 
изпълни на 27 октомври вечерта в 
Зайчар Дирематовата драма "Пл- 
ей Стриндберг" в рамките на теа
тралната манифестация "Дни на 
Зоран Радмилович”, която тази го
дина се проведе под девиза "Пре
дизвикателства за балканските ил
юзии”.

Изпълнението на софийската 
театрална трупа въодушеви зайча- 
реката публика, която дълго ръ
копляска на актьорите Ева Шарк
ова (Алис), Стефан Младенов (Ед- 
гар) и Петър Ражейков (Курт). 
Журналистическото жури преце
ни, че Ева Шаркова е изпълнила 
ролята си свръхмайсторски и я уд
остои с признанието "Зоранов му
стак”. Режисьор на пиесата "Плей 
Стриндберг” е Бойко Илиев.

Основан преди десет години, 
"Диалог” е първият частен театър 
в Бзхпгарня. Този театър е и пър
вият чуждестранен театър, който 
участва в театралния фестивал в 
Зайчар.Б. Димитров

В БОСИЛЕГРАДСКИЯ КУЛТУРЕН ДОМ

НЯМА ПАРИ ЗА РЕМОНТ НА 
ОТОПЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА

Ремонтирането на инсталацията на парното мите на Нада Стойнева, директор на Центъра за 
отопление с мазут в Културния дом в Босилеград, култура, тази сума сега не може да се подсигури 
което започна неотдавна, е прекратено поради нито от Центъра, пито пък от Общинската скуп- 
липса на финансови средства. Според преценка на щина. 
работници на СЗР "Гранит-инженеринг” от Леск- 
овац, на която беше поверен ремонтът, за ос- 
пособяването на съществуващите два котела и на 
целокупната инсталация, която е сериозно повре
дена, са нужни около 300 хиляди динара. По ду-

Ремонтирането ще продължи доколкото Мин
истерството на културата окаже финансова подк
репа, казва Стойнева. Група членове на Сдружението на 

художниците-любители от ДимитровградВ. Б.
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СЪЧЕТАНИЕ ОТ 

БИОЛОГИЯ И ТЕХНИКА
НА ОБИКОЛКА ПО 

СЕЛАТА
Д Р ^танимиР Костадинов е роден 

през 1946 година в димитровградското с 
Трънски Одоровци, където учи и първи 
ас на основното училище. Образованието 
си продължава в Димитровград, където се 
преселват родителите му. След основното 
образование се записва в Средното 
хническо училище в гр. Кавадарци (Маке
дония), а през 1964 започва да следва Ле
сотехнически факултет в Белград - специа
лност Ерозия и мелиорация.

Известно време след дипломирането си 
работи в Горското стопанство в Пирот 
дето под негово ръководство се строи 
тят Темска - Топли дол, а след това в Звор- 

(БиХ). След три и половина години се 
завръща в Димитровград и известно

• Членовете на Култруно-художествеиото дружество редовно обикаляли 
димитровградските села с пиесата ” Язовец пред съда” • Театърът през 
военните години

село
кл-

Много ценни сведения за дей- ърдят, че представленията на ца- 
ността на Културно-художестве- рибродските театрални самодей
ното дружество в Димитровград в ци били масово посещавани не са- 
навечерието на Втората световна мо в града, но и в селата, където 
война получихме от Наталия-Ко- винаги след това били организи- 
лица Рангелова. Като 12-годишно рани младежки забави, 
момиче през 1933 г. тя гледала пи
есата ”Моминска клетва” от Лю- война отново ще прекрати оживе- 
бинко Петрович и заобичала теа- ната дейност на димитровградски- 
търа, така че впоследствие ще ст- те самодейци, които ще бъдат 
ане една от най-добрите актриси- принудени пак временно да спус- 
самодейци. Тя си спомня, че теа- нат завесата на сцената в хотел 
тралните самодейци били особено "Шумадия", в "Салона при чер- 
активни през 1938, 1939 и 1940 го- квата”, в частното кино ....

Цариброд е отново в рамките

лесоте-

Вихърът на новата световна

, къ- 
пъ-

ник
време

работи в Строителното предприятие "Гра- 
дня , а през октомври 1975 година става

Лесотехническия факултет в Бел
град - по Защита от ерозия. През март 1979 
г. Костадинов успешно защитава магистър
ската си работа и се докторира през юни 
1985 година на тема "Транспорт на ерозион- 
ните наноси в пороите".

Д-р Костадинов е световно известен ек-

дина. През това време тя идвала 
от родното си село Градинье в Ца- на България. Това време донася и 
ридрод, за да гледа представлени- промени в културния живот. От 
ята. Наталия Рангелова си спом- репертоара ще бъдат махнати пр- 
ня, че самодейците често обика- оизведениата на сръбските класи- 
ляли селата в този край. Предста- ци и реалисти - Нушич, Стерия, 
вления били изпълнявани в Жел- Станкович, Трифкович... На тях- 
юша, Гоин дол, Долна Невля, Ви- ното място идват творбите на Йо- 
сочки Одоровци, Радейна, Смило- вков, Страшимиров, Костов, Ка-

раславов... Животът продължава 
по своя път. Театърът - 
също!

аси
стент в

Професор д-р Станимир Костадинов е ре
довен преподавател в Лесотехническия 

факултет в Белград, където завежда кате
драта Защита от ерозия

Борбата с ерозията е най-целесъобраз
на ако се води в комбинация между биоло
гичните работи - залесяване на голините, 
затревяване, засаждане на овощни дръвче-

сперт за укротяване на пороите и транспорт 
на ерозионните наноси. Автор е на над 180 
научни трудове и монографии, повечето от 
които са публикувани в чуждестранни нау
чни списания - Англия. САЩ. Индия и в 
други страни, както. разбира се, и в Юго
славия. През последните десетина години 
редовно участва в три до четири междуна
родни конференции и конгреси годишно. 
Участвал е в Световната конференция по 
ерозия в американския град Атланта (1995), 
в симпозиума в Атина, организиран от Ев
ропейския съюз, в Първата европейска ко
нференция по защита от ерозия в Барсе
лона, където е избран за член на Управи
телния съвет на Европейския филиал на 
Международната организация за борба с 
ерозията. Проф. д-р Костадинов е имал док
лад и на Конференцията по управление с 
природните ресурси в планинските преде
ли, състояла се през тая година в италиан
ския град Мерано.

Проф. Костадинов е ръководител на

вци ...

ГОСТУВАНЕТО 
НА СОФИЙСКИЯ 

ОБЛАСТЕН 
ТЕАТЪР

След шестоаприл- 
ския слом на Кралство 
Югославия до 8 септем
ври 1944 година Цари
брод е под българска 
власт, която сега опре
деля културния живот 
в тази среда. Освен то
ва, че царибродските 
самодейци сега трябва 
да подготвят пиеси са
мо от български авто
ри, тук ще гостуват теа
трални колективи от

”Аз има.м много добри Приятели сред 
колегите си в Лесотехническия универ
ситет в София. Изключително добро 
е и сътрудничеството ми с колегите в 
Института йо гората към В А И, 
където има едно отделение за ерозия 
и екология. Аз съм добър Приятел и с 
академик, Професор Георги Гергов, 
началник на отдела за наносите към 
Хидрометеорологичния институт в 
София, който е Подпредседател на 
Световната организация за конзер- 
ваиия на Почвата и земята. Те ми 
дадоха много ценни сведения за българ
ската част на водосбора на река 
Нишава”, казва д-р Костадинов.

София и други българ- 
ски градове.екипа за изготвянето на научна студия за 

ефектите от противерозионните работи 
във водосбора на река Нишава.

-Водосборът на тази река обхваща ок
оло 4000 км квадратни площ с регистрирани 
299 поройни течения. Около 1000 км. квад
ратни са на територията на България. През 
последните петдесетина години предприя
тието "Ерозия” от Ниш е извършило много 
обемни работи по залесяване, затревяване 
и изграждане на баражи и корекции. На
шата задача е да преценим ефектите от това 
и да предложим решения за по-нататъш- 

работи, защото в този водосбор е за-

та по склоновете, там, където има условия 
за това и техническите - изграждане на на
пречни и надлъжни баражи и корекции на 
хидрографската мрежа на пороите. Техни
ческите работи решават моменталните 
проблеми за защита на определени обекти, 
пътища, жп линии и пр., но трайно решение 
на проблемите се получава чрез борба с 
ерозията във водосбора, чрез залесяване и 
други биологични мероприятия, казва 
проф. д-р Станимир Костадинов.

Малко повече от26% от площите в Сър
бия са под горски растения. Оптималното за 
нашата република е около 41%, защото с 
изключение на Войводина, Сърбия е план
инско-хълмиста страна. Това значи, че за- 
лесителите у нас имат доста работа, смята 
д-р Костадинов и съжалява, че секнаха за
лесителните младежки трудови акции.

Днес е трудно да се занимава човек с 
наука, преди всичко поради икономически
те проблеми - недоимъка на средства за то
ва. Вярно е, има проекти, които се финан
сират от Министерството на науката и тех
нологиите в Сърбия, но това не е достатъ
чно. За себе си мога да кажа, че продъл
жавам да се занимавам с наука и благодаре
ние на сътрудничеството ми с предприятия
та, занимаващи се с борба против ерозията, 

"Ерозия” от Ниш и "Ерозия” от 
Владичин хан. Там имам много добри коле
ги, дори свои бивши студенти, които много 
ми помагат, са думи на д-р Костадинов.

Културният живот 
се следи от седмичник 
"Българският запад", 
предназначен "за граж
даните в Пиротска, Ца- 

рнбродска, Трънска, Боснлеград- 
ска и Бабушнншка околни”, чнйто 
екземпляри от 15 брой се пазят в 
Историческия архив в Ниш. Вест
никът се печатал в София и бил 
разпространяван в посочените ок
олии. В броя си от 4 декември 1942 
г. в-к "Българският запад" пише, 
че в Цариброд било изпълнено 
11 редста влени сто "Чорбаджията ", 
а в първия си януарски брой през 
1943, че пред царибродската пуб-

Наталия - Колица Рангелова 
(рисунка на Веселин Денков)

ЖИВ ЯЗОВЕЦ НА СЦЕ
НАТА

Царибродските самодейци ра
зпространявали театралното из
куство по околните села, където 
изпълнявали пиесите си. Товп по
дтикнало селската младеж и сама 
да се опита в този вид самодей
ност. Особено активни в това от
ношение били жителите па село 
Славния,които,освен забавните и 
сатирични сценки и едиоактовки, 
били подготвили дори 
"Джидо" от Янко Веселинович.

ните
планувано да се строят няколко язовири и 
водоеми, които трябва да бъдат защитени 
от наносите. Ние трябва да кажем как да се
постигне това.

лика за трети път се е представил 
ансамбълът на Софийския облас
тен театър. В "Салона при 

Интересна случка станала в се- чсрквата” софийските актьори 
ло Драговита. Местните самодей- ИЗПЪЛиили пиесата "Камбаните 
ци подготвили пиесата Язовец

и пиесата
- Във водосбора на река Нишава 
имаме две Прекрасни клисури - 
Сичевашка и клисурата на река Ерма. 
За Прелестта на Ерма още към края 
на миналия век е Писал и Алеко Кон
стантинов. Гази Природа трябва ди 
се изучи и ди се заиази. В долината на 
река Ерма расте един горски вид -~ 
(Тикни* Васа(и), която е реликт от 
терциера.
Въодушевен сп,м и от долината на 
река Височина, в която има Прекрасни 
условия за овощарство и живот
новъдство. Жалко е обаче, че там 
няма млади хора. Голяма загуба за 
цялото общество е Пустеенешо на 
тази Прекрасна долина - твърди Проф. 
КосШадинов.

!
на свети Климент" и сатиричната 

пред съда и за да бъдат по убе- комсдня "Касиерът”. Авторът на 
дителии, довели на сцената жив 
язовец!По едно време язовецът

статията посочва, че в "Салона" 
имало повече публика, отколкототиса

захапал ръката на един от актьо- п ПредШиннте гостувания, коя- 
ритс. Представлението било пре- то сърдеМ|Ю приветствала играта 
късиато, а "колегата” на язовеца- ш, гоступ1„цпте актьори и ги по- 
актьор се озовал в пиротскатп бо- к.ШШ1а 1ШК да дойдат в Цариброд, 
лиица, където случайно се зате
къл и новпиар па в-к "Политика" 
и всичко излязло па страниците на 
вестника.

каквито са

Слободан Кръстим 
В следващия брой: 

Професионални продстаплония в 
ЦарибродСвидетелите от това време тв-В. Вогооп

©30 ОКТОМВРИ 1998 г.
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НАЙ-СТАРИЯТ ХРАМ НА ПРОСВЕТАТА И 

КУЛТУРАТА В БОСИЛЕГРАДСКИЯ КРАН
През месец септември 1833 година в село Извор започва да работи първото килийно училище в Босилеградското краище. За пръв път в 
историята на този край се чува медният гласец на училищното звънче, а ехото му се разнася по цялото Краище. Тази новина оказва голямо 
въздействие върху душата на хората от онова време

майчин (български) ечик, математика, геометрия, 
сстсствознание и други предмети.рез лятото нп 1821 години от Цариград пристиг

нал ферман - писмена заповед, издадена от сул
тана - с който се разрешава изграждането на черква в село 
Извор върху основите на старата черква, която била опо
жарена от кърджалии. Новата черква е трябвало да служи 
на хората от цялото Краище и затова размерите И са били 
големи: 36 м дължина и 19 м широчина. По това време 
всички други черкви в селата били изгорени от турските 
завоеватели, с изключение на черквата ”Св. Никола” в 
Божнца. Изворската черква "Св. Троица” с завършена 
през 1833 година, а нейните строители построили близо до 
нея още две постройки: т. нар. завана и хамбар с две 
помещения. Източното помещение на хамбара служило за 
предназначението си, а западното било обособено като 
стая от 25 м“ с дъсчен под и два прозореца.

Най-събуденнят и най-грамотен човек в селото по това 
време бил попът Новко, по потекло от Горни Корнтеи, 
който обслужвал цялото Краище. Той и няколко по-вндни, 
заможни и напредничави селяни от този край взели ре
шение да открият училище към новопостроената черква. 
Като народен водач, поп-Новко смятал, че училището е
необходимо на хората колкото и черквата. През есента на 
1833 г. събрали десетина момчета, настанили ги в завяната, 
а западното помещение на хамбара било превърнато в уче
бна стая. Това велико за Краището дело е направено тайно, 
далече от очите на турските власти.

"За пръв учител на "гяците" - тогава така казвали на 
учениците - бил определен някой си Гьоргя Сгарно, който 
учителствал само една година” - записал Йордан Захариев 
в своята книга "Кюстендилско краище”. Заместил го 'дас
кал Тривун” (Трифон), роден в Кратово. Той учителствал 
в село Извор седем години. При него броят на учениците се 
увеличил на 30. Подир него дошъл даскал Димитрия Сто
янов от кюстендилското село Ваксево. Образованието си 
получил в Кюстендил и още като млад станал учител в 
Извор. В изворското училище той учителствал 13 години, а 
след това заминал за Кюстендил, където основал ново град
ско училище, което и днес носи неговото име.

Даскалите Димитрия и Трифон имат огромни заслуги 
за развитието на просветното дело в Краището. Смята се, 
че почти всички свещеници в Краището непосредствено 
преди и след освобождението от турското робство били 
ученици на даскал Димитрия. В изворското училище са 
учили не само деца от това село и Краището, но и от Ниш, 
Лесковац. Гърделица, Предеяне, Калнманце, Враня и други 
места. Списъкът на тези ученици се намираше при поп 
Видисав Стоянович и Джока Джорджевич, и двамата от 
Владичин хан.

По времето, когато е открито училището, в центъра на 
с. Извор имало само 3 къщи. Останалите тридесетина из
ворски къщи се намирали по махалите. След като била 
построена черквата и започнало да работи училището, тук 
започнали да се заселват хора от различни места, които 
ставали търговци, кръчмари и занаятчии. На великите хри
стиянски празници започнали да се провеждат големи цър-

ят история,
Въвежда се отделение и клас. От начало се съби- 

обикновено по 7 - 8 ученика в къщата нарали
даскала, който освен, че е бил учител, се занимавал 

друг занаят (кюрчия, терзия, грънчар, водени
чар или кръчмар). В зависимост 
учителя учебната стая била или във воденицата, 

до кожухарската работилница, или край тер
зийската маса. Ето при такива условия са се учили 
момчетата по време на турското робство. По това 
време момичетата не са изпращани на училище.

С откриването на килийно училище в Извор, 
както и на училища в много други села, Босиле- 
градският край започва да излиза от вековния 
мрак на неграмотността и невежеството. До ос
вобождението от турците този край се намирал на 
изключително низко просветно равнище, което 
показва и следният факт: от общо 24 000 жители 

111 дути имали елементарна грамотност. В 
този отдалечен от културните и икономическите 
центрове край първите искри на просветата стават 
най-силното оръжие против изостаналостта, 
късат средновековните вериги и отварят нова 

страница в историята на Босилеградско - страница на не
говия просветен, културен и духовен възход. Населението 
бързо и радушно възприема благородната мисия на 
училището, но развитието на просветното дело се сгъл- 
кновява с изключително голям брой проблеми. Налага се 
да бъдат открити нови училища, да бъдат построени нови 
училищни сгради, да бъдат подготвени много повече хора 
за учителската работа... Жителите от този край не могат 
сами да решат всичките тези проблеми и затова им се при- 
тича на помощ младото Българско княжество.

През учебната 1879/80 година броят на училищата е 8 с 
8 учители и 287 ученици. През следващата учебна година 
училищата вече са 15 с 35 учители, 515 ученици и 4 уче
нички. но все още е голям броят на децата, които не отиват 
на училище. Всяка следваща учебна година в селата се 
откриват нови училища, така че през 1914 година Босиле
градско е имало 43 училища с 55 учители и 2095 ученици. 
Трябва да изтъкнем, че тогава работят и две прогимназии 
с 8 учители и 427 ученици.

Първото училище в Извор е било във функция до 1901

и с
от занаята на

или

само

Килийното училище в с. Извор

кошш тържества и народни събори. Така село Извор про
цъфтяло. След освобождепоето на България от турците от 
нахията Краище е образувана административна околия, чи- 
йто център станал Извор. Центърът на околията е преме
стен в Босилеград на 27 ноември 1889 година.

След даскал Димитрия, учители в изворското училище 
са били, един след друг, неговите бивши ученици поп Гено 
и поп Тодор от Извор, поп Златан от с. Груинци, Велин 
Станков от с. Соволяно, даскал Васил от Самоков и Трайко 
Петров, Иван Попгенов и Илия Петров, всички от с. Извор, 
които освобождението заварва като възрожденци.

Ето, по такъв начин село Извор станало истинско огни
ще на духовност, просвета и народно самосъзнание. От 
начало обучението в училището е имало религиозен харак
тер. Учениците са учили четене, писане и църковно пеене 
и са писали на дървени плочи. Обучението е провеждано на 
български език, а като учебници са ползвани църковно- 
служебните книги: Часлав, Апостол, Псалтир, Светчето и 
Требник. Учебната година започвала през средата на сеп
тември и приключвала към края на юни. Училището се 
снабдявало с български книги посредством изворчани и 
други хора от този край, които отивали в Цариград и на 
върщане донасяли български издания, печатани в Цари
град, Одеса, Бранла, Виена, Белград и София.

От искрите, които били запалени в първото килийно 
училище към изворската черква ”Св. Троица”, лумнал го
лям огън на просветата в Б ос ил е градския край. През 1860 
година били открити училища в Божица, Босилеград, Дол
на Любата,' Райчиловци, а сетне и в Църнощица, Бресница 
и други села. Вместо поповете, учители стават световни 
лица с по-добра подготовка за учителската работа, а изу
чаването на църковните книги се замества с изучаване на

година, когато недалеч от него е построена нова училищна 
сграда с девет учебни стаи. зимник. канцелария за учи
телите, канцелария за директора и други помещения. Ста
рото килийно училище - този най-стар храм на просветата 
в Босилеградския край - все още съществува, но е в жалко 
състояние. Забравено от всички и обраснало с бурени, това 
учнлшце-герой е заслужило да бъде спасено от пълна раз
руха, да бъде ремонтирано и запазено в оригиналния му вид, 
за да свидетелства още дълги години за ставното минало на 
този край.

Александър-Сашо Младенов

Облекчение: Отдъхнахме! Гоейодин Власшимир 
убедително отклони недоразуменията - дядо Ивко им
ал две, а не една водениид - и в Строшена чешма е 
И вкова, и в Къндина бара йак е И вкова. Ойасник бил 
Ивко, в османско време държал две воденици, хей! Как
во ли е толкоз имал да меле в своите водентщ, знаеш 
ли Асене?

Ивко, царибродчани се ползвали с една привилегия в 
прехраната - тяхното меню включвало и ядива от до
машен ориз, които бил отглеждан вероятно в Къндина 
бара, около горната Ивкова воденица.

Колко всичко било "побъркано” в сравнение с дне
шната картина свидетелствува и сведението на Й. Пан- 
чнч от средата на миналото столетие. Той пише, че 
тогава в околността на Свърлиг се отглеждал сусам 
зарад изцеждане на олио! Сусамът сега в Свърлиг се 
продава в опаковки от 50 г за печнво, а е внесен от 
чужбина.

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН 
ВИ ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (38)

А, БРЕ, ХОРА, ЗНАЕ 

ЛИ НЯКОЙ ЩО Е 

БЛИЦА?
Риста Чокалията

Какъв хляб и какъв зарзават яли нашите претци?
Как кое поколение - имало разлики от епоха до епоха. 
Какво е могло в чорбаджи Ивково време - той несъм
нено бил изключително предприемчив и трудолюбив 
домакин - да се кара на млене? Разбира се, житни рас
тения: лимец, ръж, моруза (царевица), овес... От всички 
жита се месел хляб, а най-много от лимец и моруза.

Интересен е лимецът, забравен вид пшеница, който 
нашето население наричаше блица. До преди някое де
сетилетие можеше тук-там да се срещне из планинските 
ниви. Селищата запустяха, нивите зараснаха в търнак, 
блицата изчезна. Рядко някой от младите да знае що е 
блица или лимец. Имало един вид твърд двузърнест 
лимец и друг двузърнест мек, наричан ”спелта”. Трет
ият лимец или блица бил едрозърнест, възможно, про
изхождал от Балканския полуостров, където се среща в 
диво състояние. Двузърнестите лимеци потичали от 
Мала Азия. Какъв сладък, миризлив, черен хляб, из
печен в нажежена селска фурна, ставал от блица! Завит 
в месал, хлябът оставал пресен по цяла седмица. Комат 
хляб от блица и парче сирене - богата закуска за децата!

Сега блицата е спомен, музеен експонат. Но, кой да 
повярва, че чушките, доматите, картофите и пр. не се 
изнасяли на трапезата през чорбаджи Ивково време, в

началото на миналия век!
Ето, какво в дядо Ивково време се яло в Сърбия, 

според Вук Караджич (Географско-статистическо опи
сание на Сърбия). Запазваме написаното от Караджич 
в оригинал зарад интересния език и стил: ”У цщело] се 
Србщи шфшше )еде л>еб кукурузан. Истина да свуда 
може родити и пшеница, ]ечам и раж, али се сва жита, 
осим Мачве у ко]о) се пшеничан л>еб у себицу )еде, не 
ещу по млого, а ко и поеще, више прода)е него )еде. 
Кромпири су од скора познати и врло се мало ещу (више 
као рщеткос г него погребе ради), премда би могли бити 
од велике помоЬи. Од поврКа се на)више еще гра (па- 
сул>), купус и лук (бщели и црни), потом ротква, репа и 
блитва, а рш ман>е грашак и сочиво. Кел>, келерабу, 
мркву (жуту репу) и спанаН готово нико и не позна]е; рен 
расте сам по поъу и само се употребъава за лщек”.

Забелязахте ли, че преди по-малко от две столетия В. 
Караджич в прехраната на населението от Сърбия дори 
и не споменава доматите и "националния” зеленчук - 
пиперките?!

През средновековието, преди епохата на чорбаджи

Протоколист: С. К.

/7. С. Браво, Асене, браво! Узнахме и какво млел, 
и какво ял чорбаджи Ивко. А знаеш ли какво не е 
млели и какво не са яли монасите от Погановски 
манастир През XVI в, когато за йръв Път мана
стирът и воденицата му били записани в турските 
дефшери (1590 г.)? Понастоящем воденицата е за
личена, останала само следа от вадата отвън юж
ната стена на манастирската Порта.

Риста

Асен: Монастирската воденица също млела блица, а 
не млела царевица. Царевицата от Америка пристиг
нала в Испания заедно с Колумбос. След това, със зао
бикалка, през Мала Азия, турците я разширили по Бал
канския полуостров. Бързо станала любима храна. Ска
лата Мумул от десния бряг на Влашкото ждърло по
лучила такова име, защото прилича на какалашка (ко
чан). Предполагаме, че това станало подир турското 
преброяване от края на XVI в.

с. к.
(В следващия брой: Ориз в Къндина бара - откъде-накъде?)
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ОП Конфекция "Свобода", Димитровград, ул. "Балкан

ска" № 94, обявява устен 
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

1. За продажба на 550 м2 делови помещения на цеха
ТЪКАЧНИЦА", а именно:
- производствено хале 

- офис (канцелария)
- столова (трапезария)

- котларница 
- склад

намиращи се на кадастралните парцели 836/1, 836/2, 
836/3 и 838, КО Димитровград.

Началната цена е 1 300 000 динара.
Първият устен публичен търг ще се проведе на 4 ноем
ври 1998 година от 13 часа в помещенията на Конфек

ция "Свобода" в Димитровград.
Ако посочените делови помещения не се продадат на 

първия търг, на 5 ноември 1998 година от 13 часа ще се 
проведе втори устен публичен търг. 

Доколкото и двата търга бъдат неуспешни, продажбата 
ще се извърши чрез непосредствен пазарлък.

В публичния търг могат да участват всички правни и 
физически лица, които предварително дадат кауция в 

размер на 10% от началната цена.
Ако сумата, за която се продадат деловите помещения 
на публичния търг, не се внесе в срок от 2 дни, кауцията 

няма да бъде върната, а търгът ще се смята за 
неуспешен.

Данъкът върху оборота се плаща от купувача. 
Обектите се продават във видяно състояние и могат да 

се разгледат на 2 и 3 ноември 1998 година.
2. За продажба на локал - магазин от 68,15 м2 в Бел

град, ул. "29 ноември" N2 68/6.
Началната цена е 450 000 динара.

В публичния търг могат да участват всички правни и 
физически лица, които предварително дадат кауция в 

размер на 10% от началната цена.
За подробни информации във връзка с публичния търг 

и предложените за продажба делови помещения 
звънете на тел. (010) 361-299.

ФУТБОЛ: XI КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА НФЗ ФУТБОЛ

ОЩЕ ЕДИН ПРЕКЪСНАТ 

МАЧ В ДИМИТРОВГРАД
МЛАДШИ

КАТЕГОРИИ
игРан на 25 октомври т.г. в Димитровград, между 

болисти на терена. Самата

Младшите категории на ФК 
"Балкански” вече привършват ес
енните си състезания в окръжната 
дивизия Пирот. В последния кръг 
пионерите се наложиха срещу ”Ра- 
днички 3” от Пирот с 4:1 и остава 
им само отсрочената среща срещу 
"Йединство'’ от Бела паланка, къ- 
дето гостуват.

Кадетите на "Балкански" за
вършиха първенството още през 
миналата седмица и се намират на 
първо място във временното кла-

че желюшаните останаха със седем фут-
раха „вата отбора беше „ноТинТр™,?" жГлшГнГ ” ЯеМ°НСТР'" 
голови положения, но не успяха да ги реализират. Те пропуснаха даже 
и една дузпа. Мачът се игра пред около 200 зрители. Гола за лужничан- 
нте вкара Иовановнч в 50-та

имаха много

минута.
д. с.

ПОРАЖЕНИЕ В МАЛОШИЩЕ
сиране.Футболистите на Балкански” миналата неделя гостуваха в Мало- 

шище, където претърпяха убедително поражение от отбора на ФК 
Омладинац ’. Резултатът 4:1

силите на терена, тъй като и димитровградчаните имаха няколко 
сове за гол, които не успяха да използват. От друга страна домакините 
реализираха почти всичките си шансове. Слабият съдия Небойша Лаз- 
аревич от Ново село дразнеше футболистите на "Балкански”, за 
съжаление, и на национална основа. Единственото попадение за "Бал
кански” бе дело на Мнтов в 32 минута.

Кадетите на "Желюша” игра
ха отсрочената си среща в Пирот 
срещу "Раднички”, загубиха дори 
с 0:10 и останаха на дъното на та
блицата.

не отразява напълно съотношението на
шан-

Д.С.

ШАХМАТ
д. с. КАТАСТРОФА НА 

ШК ” ЦАРИБРОД”
МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ
» МЛАДОСТ” -”МИНЕРАЛАЦ” 4:2 В отсрочената среща от третия 

кръг на шахматното първенство в 
Нишки регион ШК "Цариброд” 
претърпя катастрофално пораже
ние от отбора на ШК "Топлича- 
нин” от Прокупие. Гостите, които 
са кандидати за първо място,бяха 
много силен отбор и се наложиха 
убедително. Ето и резултатите:

Милан Митич-Миливое Пант- 
ич 0:1, Владан Игич-Петар Кайга- 
нович 0:1, Анита Алексова-Нови- 
ца Радосавлевич 0:1, Петър Гигов- 
Иван Ракич 0:1, Влада Стоянович- 
Томислав Попович 0:1 Бора Ан- 
дрич- Милисав Мплович 0:1. Мла
ден Алексов-Радослав Милойков- 
ич реми и Бояна Алексова-Раде 
Брадич реми.

В предпоследния кръг димит-

Босилеград, 25 октомври 1998 година. Игрище "Пескара" край 
Драговищица. Голмайсшори: Л. Динов в 5 и 30, С. Стойков в 86 и 
А. Ковач в 88 минута за Младост ”, а Н. Динич в 36 и 89 минута 
за ”Минера.7ац”. Съдия: Д. Станойкович от Сурдулииа.

Футболистите на "Младост" от Босилеград бяха по-добри през 
целия мач и заслужено победиха футболистите на "Минералац" от 
Вранска баня с 4:2, полувреме 2:1.

Резултатът беше открит в 5 минута от централния нападател на 
босилеградския отобр Л. Динов. който в 30 минута отбеляза още един 
гол. След двата гола на домашния отбор, гостите, конто до тогава 
играеха затворен вариант, промениха ритъма на играта и започнаха 
по-често да атакуват към вратата на босилеградския отбор. В 36 минута 
Н. Динич. след като излъга един футболист от отбранта на домакините, 
успя да намали резултата на 2:1.

През второто полувреме гостите настояваха да изравнят резултата, 
а домакините да запазят предимството си от първото полувреме. При 
това и единият, и друтият отбор имаха по две-три голови положения, 
които не успяха да оползотворят. И когато стотината зрители вече 
помислиха, че с този резултат ше завърши мачът, през последните три 
минути "паднаха" още три гола! Два отбеляза домашният и един гос
туващият отбор. В листата на голмайсторите се записаха С. Стойков в 
86 минута и А. Ковач в 88 минута от "Младост" и повторно Н. Динич в 
89 минута от дузпа.

След мача, капитанът на домашния отбор Л. Динов каза: "Дерби 
срещата беше твърда, но в рамките на футболните правила. Победата 
ни можеше да бъде по-убедителна, ако бяхме използвали шансовете си. 
Все пак е добре. Победихме един от претендентите за първата позиция 
в Дивизията.”

В следващия кръг босилеградският отбор гостува на "Младост в 
Сувойница.

Продавам къща от 85 м2 на ул. "8 септември" 
в Босилеград.

За подробни информации звънете на (017) 77-309. 
Стояна Митова, ул. "8 септември", Босилеград

На 1 ноември 1998 година се навършва ЕДНА ТЪЖНА ГОДИНА от 
трагичната смърт на нашата мила и непрежалима

ДАНИЦА АНГЕЛОВА 
от с. Дукат, Босилеградско

На тоя ден в 11 часа на гробищата в махала 
Вертевица ще дадем годишна панихида и каним 
близки и познати да ни придружат. --4

С болка и страдание се примиряваме, че те &
няма. Тъгата не секна. Загубата боли. Споменът '■***
за теб е вечен и свещен за нас. Щ

Поклон пред светлата ти памет! г
Майка Дафинка, баща 

сестра Сл!

0
ровградските шахматисти гостув
ат на ШК "Медиана" от Ниш, а в 
последния - на ШК "Лужница” от 
Бабушница.

д.с.

На 8 ноември т.г. се навър
шват ШЕСТ ТЪЖНИ МЕСЕЦА 
от смъртта на нашата добра и 
непрежалима майка, свекърва 
и баба

СТАНКИЯ ИВАНОВА 
от село Църнощица, 

Босилеградско
На тази 

дата в 11 
часа отново 
ще посетим 
вечния 
дом на гро
бищата в I 
махала I 
Придол, за 
да почетем И 
паметта й и И 
дасиприпо- Н 
мним за не- ^ 
ината благородна душа. Каним 
близки и приятели да ни при- 
дружат.

Вочно скръбящи: синово 
Владо и Мито, снахи Виторкд и 
Снежана и внуци Даниел и Ио- 
вица

I Владимир, брат Денчо, 
авица и снаха Снежана

СКРЪБНА ВЕСТм. я.
Почина

СЛАВЧО ТОДОРОВ КРЪСТЕВ 
подполковник в пенсия 

(Цариброд, 1.12.1920 - Крагуевац, 
25.10.1998)

Неочаквано и затова за нас много болно, на щ 
78-годишна възраст завинаги ни напусна на- ШЩ 
шият толкова обичан и почитан брат и чичо щ| 
Славчо. Дълго, дълго ще скърбим и милеем за Цч 
него.

ЮЖНОМОРАВСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ
\ а:}

ЙЕДИНСТВО” -”АЛАКИНЦЕ” 6:1 и шФутболният отбор "Алакинце” от Алакинцс претърпя и деветото 
си поражение. В единадесетия кръг алакинчани катастрофално загу
биха в Гърделица от далеч по-агресивнитс футболисти на Йединство . 
Домашните футболисти откриха резултата още в началото на двубоя, а 
първото полувреме приключи с 2:0

През втората част на двубоя домакините не промениха ритъма на 
играта и заслужено се наложиха срещу анемичния отбор от Алакинцс.

ш\ й
Состра Василка (Кръстева) Димова, 

брат Никола, снаха Славка и племенник Тодор
е<

Нима го вочо нашият дядо, татко и съпруг
СЛАВЧО ТОДОРОВ КРЪСТЕВ 

от Цариброд
В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАД

ЕСЕНЕН КРОС В нодоля, 25 т.м. заранта, у дома си в Кра- 
гуовац замина ненадейно. Беше образцов и 
трудолюбив сомоон глава, грижлив родител и 
обожаом дядо. Беше уважаван като скромен 
и кротък гражданин, приятел и познат и в «я 
Димитровград, и в Крагуевац. Тъга е притис- Щ 
нала гърдите ни.

ОПЕЧАЛЕНИ: съпруга Мирослава, дъщери 
Весна Потрович и Борислава Славкович, 
внуци Велько, Вукашин и Димитрине, зетьове 
Света и Радован, роднини

На 21 октомври тази годила се проведе есенен крос за учениците от 
Основното училище в Босилеград.

По класове, на първите три места се класираха:
1 клас: Анелия Пеневи, Драгана Велинова, Александра Атова (мо

мичета); Ненад Велинов, Димитър Йорданов и Мирко Сгойов (мо
мчета). II клас; Александра Йорданова, Андрияиа Храмова и Сандра 
Миленова: Никола Динов, Деян Симеонов и Сашко Миленов. III клас: 
Миряна Стойнева, Вилхелмина Стоянова и Емилия Тасева; Маряи I со- 
ргиев. Захари Храмов и Перица Зарев. IV клас: Лиля Генова, Алексан
дра Ангелова, Александра Храмова; Владица Владимиров, Митко Але
ксандров и Душко Петков. V клас: Нина Миленова, Тияна Божилова, 
Сандра Петракиева; Александър Тодоров, Никола Тлсич и Милан I ли- 
горов. VI клас: Вера Рангелови, Драгана Кръстич и Ядранка Ивкова; 
Ненад Спасов, Желько Иасев и Марян Якимов. VII клас: Йелена I о- 
шева, Аия Стоилкова и Радмила Костадинова; Сеад Асанович, Ми
рослав Василев и Ивица Арсов. VIII клас: Бояна Александрова, Ана 
Цветанова и Ивана Стоилкова; Горан Васев, Станко Дончев и Зоран 
Божилов.

В Основното училище в Босилеград подчертаха, чс есенният крос с 
един от заплануваните в годишната програма два кроса за учениците. 
Вторият крос ще се проведе през пролетта.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 14 ноември т.г. со навър- 

ЕДНА ТЪЖНА ГОДИНА отшва 
смъртта на

ЕЛЕНКА 
КОСТОВА 

(1913- 
1997) 

от село 
Долни 

Криводол

Изнонадани и поразени сме от вестта за 
кончината на нашия близък и голям другар 
още от детски години

СЛАВЧО КРЪСТЕВ
Приятелството ни остана до края неопет

нено и поотслабнало.На тази дата що дадем пани- 
ща на долнокриводолскито 

гробища. Каним близки и поз
нати да ни придружат.

Ние, които то обичахме 
най-много.

хи
Семейства 

Воцкоии, Потропм и Сотирови

М. Я.
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КОЙ ЗА КВО СИ ЙЕ
Идем ония дън из чаршшоту, ка те ти га откуде гарата се 

задал сват Гога. Изпрсменил се, докарал се кико желюшкьи 
йергьенин.

- Здрасти!
- Здрасти! - отговори он.
- Гледам те, издокарал си се, дали иде бабуту да теслимиш 

па иекога? - вати да га подчъчкуйем.
- Море йок, идо у Пирот, йедън набилия си отишъл!
- И?
- Кво да ти распраям - мучна работа. Две годиние сам, ни 

черка да му дойду, комшийе га нашли после три

- Кво чеш, деца, за милос и радос докига су мъничка. Еве 
тува ско|Ю бе1ие детска неделя. Да не им се нарадуйеш: 
играю, пою, рисую но тротоарат, чакоре кико врабчетия-

- И у Пирот също! - рече сват Гога.
- Не знам кико йе било у Пирот, алла тука голем каламбур 

беше: с децата излезле и младе майкье, възгштачкье, стрине, 
теткье, уйне, па и по-младе 6абе_

- А младете доктуркье не споминяш, каже сват Гога.
- Кве доктуркье? - питам.
- Па тея що се гриже кига да се роде децата, а и после що 

гьи гледа ю и лече кига не дай боже се разболу. Чини ми се 
окаю гьи гинеколожкье и детскье доктуркье-

- А при нас теквия немаше. Имаше само неколко сестре-
- После, кига раз пратиш е децата да си иду дома, събрате 

се на почерпушку! - рече сват Гога.
- И при нас се събираю, ама без детскьите доктурйе и без 

гьинеколожкье-
- Чекай, па кой се грижи децата йош док су у майкьу, да 

ме простиш, да се роде читава, па после док су мъничка кига 
су болнава? - чуди се сват Гога.

- Па гьинеколози и детскьи доктурйе!
- Па тъгай куде су они на детскуту неделю?
- Е свате, ти кока живейеш у извън свет. При нас си има 

некикъв ред. Не може свак на свако место да буде. Кой за 
кво си йе. Йедни су за работу - другьи су за славе. Йедни су 
за тегленье - другьи су за веселье. При нас кико съга модерно 
се каже йе "права расподела послова". Нейе редно детскьите 
доктурйе целу годину да гледа ю децата и да им се радую, 
требе йедна неделя и другьи да им се порадую и да гьи 
погледаю-

- Май свате, ти кока под_
- Ма йок!
- Значи: йедни за работу - другьи за веселье!
- Тека йе свате, има си човеци за све. Тия за работуту - 

нека си работе! А тия за веселбете - знаю кико да се веселе. 
Тека су се извежбали, да ти йе мило да гьи погледаш. Абе 
човеци с опит, кво да ти распраям. Кво мислиш, окнеш 
некога да се весели, а он се удървил, станул ко кьутук, ни 
орати, ни се смейе, ни да заичхше, ни да запойе-

- Е, баш до поянье ни йе дошло!
- Ма теквая йе думата!
- Не знам за кво ти йе думата, ама мене ми се чини Манчо, 

дека при нас, тука у Цариброд йедни бию тупанат, а другьи 
събираю бакшишат!

- Па и требе да йе тека. Не може у истото време и да 
бийеш тупан, и да събираш бакшиш. Не може да работиш, 
и да се веселиш. Я си замисли кво че стане: тамън си се 
распищольил, кига те дигну от масу некойе дете се разболело.

- Па може и тека да йе, само що я у Пирот видо дека йе 
другико...

- За пирочанье не бери ^^ижу. Одавна йе доказано да смо 
иийе по-итри, па че кажемо дека йе това наш патент, а они 
бърже болье че ни га узну, само да буде ньин.

син, ни 
дъиа-

I ПАРАТАВ ЗДРАВО ТЯЛО - 
ЗДРАВ ХУМОР

;!
Човека измисли чудеса, 
пороби земя и небеса, 
преплува мореша и океани, 
покори мълнии и вулкани.

- Какво стана с теб? Защо си толкова 
мрачен?

- Заварих жена си с любовника й.
- Господи, уби ли я?
- Не, но така силно хлопнах вратата, че 

те сигурно са разбрали колко съм възму
тен.

!!

Но измисли и едно чудо над чудесаша: 
всички му викаш - нараша!
Заради нея иарсшва рухваш, 
поради нея войни избухваш.

!■

От разговора на двама приятели.
- Оня ден се прибирам у дома. Виждам 

жена ми лежи в кревата с някакъв мъж. 
Това веднага ме накара да се усъмня. Бягам 
при хладилника. Отварям го. Правилно, ли
псва бутилка водка.

Не същесшвува нищо на земяша, 
коешо не може да се направи с нараша. 
Хора си продаваш дори и душаша 
- всичко се купува за нараша.Двама приятели се връщат от команди

ровка. Единият казва на другия:
- Давай по случай завръщането ни да 

минем през нас и да пийнем. Отваряйки 
вратата, стопанинът от прага вижда, че в 
коридора има чужди мъжки обувки.

- Какво ще правим? - пита приятелят.
- Пс-с-с-с..., ще отидем тихо в кухнята. 

Пиенето ми няма да стигне за трима...
♦

- Защо се мотаеш по улиците толкова 
късно?

- Ами, не мога да се прибера у дома. При 
жена ми е любовникът й, а той винаги ми 
досажда с идиотските си разговори!

Ако някои успее да не и се поддаде 
или е БОГ, или ЧОВЕК е!

Цветко Иванов

МИСЛИ НА ЕДИН ГЪБАР
• По време на всяка гъбарска треска най-напред па

дат главите на най-качествените гъби.
• И най-отровната гъба се преструва на качествена.
• И гъбите са като жените - най-красивите са най- 

отровни.
Мислил: д-р Симеон Васов, 

Записал: А. Т.
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