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СЕСИЯ НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА СЪРБИЯ СРЕЩА В ПРИЩИНА

МИЛУТИНОВИЧ: 

МИР И СИГУРНОСТ 

ЗА ВСИЧКИ

ГЛАСУВАН ПАКЕТЪТ 

ДАНЪЧНИ ЗАКОНИ
• Разширява се кръгът на данъкоплатците, обезпечава се по-голяма справедливост при разпре
делянето на данъчните задължения, установява се принципът за социална правда и се осуетяват 
спекулациите • Общият ефект от промените на данъчните закони се преценява на 2,3 милиарда 
динара годишно • Гласуван е законът за търговия с недвижими имоти и за комуналната дейност

Депутатите в Скупщината на облагане с данъци на повече сто- цнз за изкуствените безалкохо- 
Сърбия гласуваха във вторник ки в оборота. По същото време 
измененията и допълненията в

Президентът на Република Сърбия Милан Милутинович и дър
жавната делегация проведоха в сряда, на 18 ноември в Прищина, 
разговори с представители на националните общности, които жи
веят в Косово и Метохия.

В разговорите участваха представители на албанската, турска
та, мюсюлманската и ромската национални общности, както и 
делегация на гораните и египтяните.

Представители на Демократическия съюз на Косово (ДСК), 
които също така бяха поканени, не се явиха, както и членовете на 
тима за разговори, назначен от лидера на ДСК Ибрахим Ругова.

На срещата, която се председателствуваше от президента Ми
лан Милутинович, присъстваха и представители на посолството на 
Руската федерация в Югославия - първият секретар Евгений Его- 
ров и министър-съветникът Яков Герасимов.

Президентът на Сърбия Милан Милутинович прецени в сряда 
в Прищина, че на Космет е възможен мир и съвместен живот само 
в условията на истинско равноправие на всички граждани и национ
ални общности в Косово и Метохия.

"Необходимо е да обезпечим мир и сигурност за всички, да 
намерим демократически, справедливи и приемливи решения, като 
се изхожда от ясни принципи, уточнени политически рамки и чрез 
най-добри форми’’- каза президентът Милутинович в уводната си 
реч на срещата с представителите на националните общности в 
Косово и Метохия.

Президентът Милутинович изрази надеждата сн, че с тази сре
ща се открива една нова страница в диалога, който ще ни доведе до 
политически решения, полезни за всички граждани и всички на
ционални общности, живеещи в Косово и Метохия.

Изразявайки съжаление за това, че в срещата не участват пред
ставители на водещите политически партии на косметските ал
банци, президентът на Сърбия подчерта, че държавните органи в 
Републиката сн остават и занапред отворени за градивен диалог и 
че той лично е готов във всеки момент да се срещне с предста
вителите на тези партии и да разговаря с тях по всички съществени

лни напитки, синтетичните го-
се поспгга още една цел - пред- рива и смазочните материали, 
ложените изменения да нямат 

ствие.
С предложените изменения в зин, дизелово гориво и нафта, 

кусията участваха предимно де- Закона за данъците върху печа- който ще плащат вносителите и 
путати на СПО. Промените в да- лбата на предприятията реално рафинериите. По нов начин ще 
нъчната система в Републиката се определя данъчната основа и се плащат данъци и за търговия 
изхождат от три основни пози- се намалява размерът на данъка с цимент, арматурно желязо и 
цип: данъчно облекчение за сто- от 25 на 20%. което ще спомогне други стрителни материали, ко-

пакета данъчни закони, които 
обоснова министърът на финан- инфлационно дой 
епте Борислав Мплач1гч. В дис-

С измененията се въвеждат и 
данъци върху търговията с бен-

ПОВЕЧЕ ДАНЪКОПЛАТЦИ И ПО-СПРАВЕДЛИВО ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ: 
моменти от заседанието на републиканския парламент

въпроси.
Представителите на националните общности в Косово и Мето

хия подчертаха, че настояват за решаване на косметския въпрос в 
рамките на Сърбия и Югославия, по мирен и демократически начин 
в условията на национално равноправие и осуетяване на майорн- 
зацията.

В държавната делегация бяха Владан Кутлешич,специален пра
теник на югославския президент, подпредседателите на Пр 
ството на Сърбия Ратко Марковнч, Милован Бойич и Тс 
Николич, подпредседателят на съюзното правителство Никола 
Шаинович и републиканският министър за малцинствените права 
Иван Ссдлак.

На срещата присъства и председателят на Временния изпъл
нителен съвет на Косово и Метохия Зоран Анджелковнч, предсе
дателя на косметските социалисти Воислав Живковнч и съюзните 
депутати Звонимир Стевич и Раденко Круль.

ланството, по-равномерно раз- за ло-редовното му издължава- ито ще се плащат в различните 
пределяне на данъчните задъл- не. За по-реално определяне на фази на оборота. За да не се на- 
жения и борба против сенчеста- печалбата на предприятията ще несе удар на стрителството, съ- 
та икономика. бъдат съкратени данъчните об- щевременно ще бъдат намалени

Обосновавайки измененията лекчения - не се освобождават данъците за строителните усл- 
в пакета данъчни закони, репуб- от данъци новооснованите пред- уги. 
ликанският министър на финан- прия гия в областта на търгови- г 
сите Борислав Милачич посочи, ята, банкерството и застрахов- по-малки ще бъдат данъците за 
че става дума за изменения и до- ките. лицата, които се изпращат на Ра-
пълнения в Закона за данъка въ- В Закона за данъците върху бота в чужбина, няма да се пла- 
рху печалбата на предприятия- имущество се предвижда увсли- щат данъци за акциите, елече
та Закона за акцизите и данъка чение с 50% за данъкоплатци, лени носилата на Закона за при
ет гзху оборота Закона за данък които освен къща или апатра- ватизацията и се прецизират ко- 
върху имуществото, Закона за мент, притежават и още едно мистснциитс на финансовата 
данъка върху доходите на граж- или повече жилища, които не се полиция, 
даните, Закона за обществените ползват и не са дадени под наем. 
приходи и разходи, Закона за ко- Занапред ще се плаща данък и за 
нтрол, уточняване и събиране на използване градски строителни 
обществените приходи, Закона площи, които са по-големи ог 10 
за административните такси и ара.
Закона за комуналните такси и Целта на измененията и до

пълненията в Закона за акциза и 
данъка върху оборота е стокоо-

авител-
омиславСпоред новите предписания,

(Танюг)(На страница 3-та)

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕМИЕРА МАРЯНОВИЧ

ДИАЛОГЪТ Е ЕДИНСТВЕНОТО 

РЕШЕНИЕ ЗА СПОРНИТЕ ВЪПРОСИ
задължения.

С предложените изменения, 
по думите на министър Милач- бменът да става в регулярните 
ич се осигурява разширяване на стопански процеси и борба про- 
кръга на данъкоплатците, съз- тив сенчестата икономика. Пра- 
дава се по-справедлив начин за вителството се отказа в послсд- 
разпределяне на данъчните за- ния момент от оповестеното из
дължения т.е. облагане с данъ- маляване на акциза за цигарите, 
ци в зависимост от икономическ- спиртните напитки и кафето, 
ото състояние, социално ио-сп- Основното е, не се повишават 
раведлива данъчна система и се акцизите за луксозни произпеде- 

спекулациитс, чрез ния от злато, а сс вз,вежда и ак-

иадява албанците да са разбрали, че ще трябва 
непременно да преговарят.

Коментирайки въпроса за сигурността на 
вернфикаторнте а Космет, Маряноаич каза, 
че всичко е уточнено с нсвестнитс 11 точки на 
Правителството. Там пише, че "за сигурно
стта на всрифнкаторнте ще се грнжн Съ^б 
Така ще бз.де и така трябва да сн остане ’.

Републиканският премиер посочи, чс пос
тоянно се увеличава броят на страните в све
та, конто разбират истината, че в южната сръ
бска покрайнина става дума за разбити терор
истични организации.

♦Непрекъснато сс пошпшша броят на страните 
в света, които разбират, чс в южната сръбска 
покрайнина стана дума за разбити терористични 
организации - твърди Мирко Марянопнч

Председателят на Правителството на Сз.рбня 
Мирко Марянович заяви в републиканския парла
мент нз,в вторник, че диалогът е единственото 
решение за превъзмогване на всички спорни въп- 

в Косово и Ме гохия.
Ние не знаем дали албанската сто 

отзове на поканата на президента на Сз.рбня Ми
лан Милутинович за разговори в Прищина” - каза 
премиерът Марянопнч пред журналистите по вре- 
мс на паузата а Парламента, като добави, чс сс

пя.
осуетяват
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ПРЕЗИДЕНТЪТ СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ ПРИЕ УИЛЯМ УОКЪР ГНОВМНМ ОТ БЪЛГАРИЯ 1
ДОГОВОР МЕЖДУ 

БЪЛГАРИЯ И ЮГОСЛАВИЯ 

ЗА ПЕНСИИТЕ

СЪЗДАДЕНИ СА УСЛОВИЯ ЗА 

УСПЕШНА МИСИЯ НА ОССЕ В КОСМЕТ
Подчертано е, че Югослипия последователно спални Споразумението с ОССЕ и че международните общност 
енергично н недвусмислено трябва да се заспиш за прекратяването на терористичните провокации на 
бандитските групи, конто се опитват да п'ьзпрснятстпат процеса на ускорената нормилизации и политическ
ото решаване на проблемите в Косово и Метохня

Президентът нп СР Югосла
вия Слободан Мнлошепнч прие 
в понеделник шефа на мисията 
на ОССЕ в Косово и Метохня 
Уилям Уокър със сътрудниците 
му. В разговора с констатирано, 
че в досегашните контакти на 
представители на мисията с пре
дставители на Комисията на съ
юзното правителство за коорди
ниране на дейностите, свързани 
с ангажирането на мисията, как- 
то и с представители на Времсн-

♦Псизнлотсните през последните седем години пенсии и инвалидни 
добавки ще бъдат издължени в няколко рити

Югославска и българска делегации за социална политика се 
договориха по време на тридневните разговори в София занапред 
редовно да се изплащат пенсиите, инвалидните добавки и другите 
плащания в рамките на социалната защита.

Изплащането на тези принадлежности беше прекратено през 
1992 година поради ембаргото срещу Югославия и прекратяването 
на платежния оборот между двете държави. Договорено е всички 
принадлежности на югославските граждани в България и на бълга
рските граждани в Югославия да се изплащат посредством национ
алните банки и то в конвертируема валута. Неизплатените през 
изминалите седем години пенсии и инвалидни добавъчни ще бъдат 
издължени в няколко рати.

Двете делегации се договориха догодина да бъде приета нова 
конвенция за сътрудничеството между двете съседни държави в 
областта на социалната защита.С новия документ, който ще трябва 
да замести валидния сега, който е приет преди повече от три де
сетилетия,ще бъдат решени всеобхватно и на съвременни начала 
всички въпроси, касаещи се за пенсионните, здравни, инвалидни и 
други осигуровки, с цел да се предложи качествена защита на юго
славските граждани в България и на българските граждани в Юго
славия.

Югославската делегация на разговорите в София се предвож
даше от съюзния помощник министър на труда, здравеопазването 
и социалната политика Максим Коран..

ння изпълнителен съвет нп Ко
сово н Метохня и други държа
вни органи е установено редовно 
сътрудничество, с което, от на
ша стрпнп, се осигурява успешно 
изпълняване на мпндптп на ми
сията.

рористичнитс провокации на ба
ндитските групи, които се опи
тват да възпрепятстват процеса 
на ускорената нормализация и 
политическото решаване на 
проблемите в Косово и Метохня.

В разговора участва и под
председателят на съюзното пра
вителство и председател на Ко
мисията за сътрудничество с ми
сията на ОССЕ Никола Шаино- 
вич.

Подчертано с, че Югославия 
последователно спазва Споразу
мението с ОССЕ и че междуна
родната общност категорично и 
недвусмислено трябва да се за
стъпи за прекратяването на те-

ПО ПОВОД ОПОВЕСТЕНОТО БАЗИРАНЕ НА ВОЙСКИ НА НАТО В МАКЕДОНИЯ

СЪСЕД
Съседът с повече от слънцето - казва народната иогопорка, зищото през години ги ими м облачни дни, когито 
че може да се види слънцето, и със съседа се гледаме всеки ден. За добро и, не дий, Боже!- за зло.

Затова е съсвем разбираем югославският де- 
марш, който тези дни на завеждащия македонското 
посолство в Белград Митко Кръстевскн връчи 
заместник външният министър Зоран Новаковнч, по 
повод плановете на НАТО пакта край град Куманово 
да базира свои войски за бърза интервенция срещу СР 
Югославия под претекст на застрашеност на между
народните вернфнкаторн в Косово и Метохня.

Световният полицай НАТО отдавна си блъска 
главата как да се разположи в СР Югославия, един
ственият оазис на Балканите извън неговата палка.
Когато отпадна и последният му коз - Косово и Ме
тохня - и вместо военни наблюдатели, по силата на 
договора Мнлошевнч - Холбрук там дойдоха верифи- 
каторн и когато не мина предложението за 
въоръжени боднгардове, които да се грижат за 
тяхната сигурност, НАТО се обърна към южния ни 
съсед - Македония, търсейки от нея бази за свои 
войници.

На вестта за това Югославия реагира по един
ствено възможния начин. В демарша, връчен на г-н 
Кръстевскн се подчертава, че съгласието на Маке
дония да позволи каквато и да било военна акция от 
своя територия срещу нашата страна би било в 
противоречие с дългосрочните интереси на двете 
държави, приятелството на техните народи, както и 
на принципите, залегнали в хартата на ООН, 
заключителния документ на ОССЕ: ненамеса във 
вътрешните работи, уважаване на интегритета и су
веренитета.”3а СР Югославия би било неразбираемо

една приятелски страна да позволи да се злоупотреби 
и използва нейна територия за военни акции против 
друга приятелска съседна страна”- се казва в дс- 
марша.

Терминът "неразбираемо” е благ дипломати
чески израз, защото всс още Македония официално 
не се е съгласила с това предложение на НАТО 
пакта. Това обаче не значи, че няма да го направи. 
Защото, подобно на България, която изрази го
товността си да предостави на самолетите на НАТО 
достъп до своето въздушно пространство при евенту
ална умиротворителна акция в Космет и Македония 
партнира с този алианс. Допълнителна неизвестност 
в това отношение внася победата на опозицията на 
парламентарните избори в тази страна, както и 
заканите на бандитите от т.нар. ”АОК”, че ще пред
приемат терористични акции и в Македония. В 
такива обстоятелства едва ли южният ни съсед ще 
може да откаже на световния полицай.

А какво би означавало едно такова евентуално

КОМУНИЗМЪТ НЕ 

СЕ ПРЕМАХВА С 

ДЕКРЕТ
• Българският президент Петър Стоянов не сложи вето върху Закона 
за администрацията, по силата на който бившите функционери на БКП 
ще останат без работа в държавните служби. • Опозицията ще търси 
правда в Европейския парламент

Законът за държавната администрация, който ще влезе в сила в 
началото на декември предизвика нова буря на българската по
литическа сцена. По силата на този закон бившите функционери на 
БКП и служители в Държавната сигурност (ДС) до 1989 година ще 
трябва през следващите пет години да напуснат държавните служ-

съгласие най-добре показват думите на президента 
на Република Македония Киро Глнгоров, който 
неведнъж е казвал, че "историята никога не би 
тила на Македония, ако нейна територия 
използвана за каквото и да било нападение срещу 
Сърбия и Югославия, и че в такъв случай дори водите 
на Вардар няма да бъдат достатъчни, за да се измие 
едно такова решение”.

прос-
бъде

би.
"Това е лов на вещици!” в един глас говорят и пишат политиците 

н медиите с лява орнентировка. Десницата и управляващият Съюз 
на демократичните сили (СДС), които цели девет години се опит
ваха да прокарат такъв закон в Парламена също така единодушно 
отговарят, че "това не е политически гаф и отнемане на правото на
труд”.

Президентът Стоянов сложи подписа си на този закон към края 
на миналата седннца след разговор с парламентарното мнозинство. 
В момента никой, - нито от левицата, ннто от десницата - не знае 
колко души ще останат без работа по силата на този закон. Докато 
едните се опитват да минимизират тази бройка, други говорят за 
десетки хиляди бивши функционери на БКП и ДС.

След като реши да подпише Закона без да го връща на прераз
глеждане в Парламента, президентът Стоянов излезе с обръщение 
към нацията по радиото и телевизията. "Този закон не е никакъв 
лов на вещици, нито пък политическа репресия” - заяви Стоянов. - 
Законът е повече морална присъда на българския комунизъм във 
вид на законопредписанне, отколкото сигнал за започване на чист
ка в държавната администрация.

В обръщението си към нацията президентът припомни, че не е 
тайна, че той явно е бил против т. нар. лустрация. Опасявах се, че 
едно такова закъсняло начинание би разделило българското обще- 

и би предизвикало критика в международната общност, 
сега най-малко ни трябва. Разбира се, повече от наивно би б] 
се смята, че с един закон България ще може да се декомунизира” - 
заяви президентът Стоянов.

Той поясни пред нацията, че внимателно е изслушал депутатите 
от СДС, който преди две години издигна кандидатутарата му за 
президент и те са го убедили, че "този закон не представява раз
плата, отмъщение и преследване на бивши членове на БКП и 
заради това сложих подписа си”.

Най-тиражният български вестник ’Труд” смята, че през
идентът е разбрал, че СДС е партия на мнозинството, която го 
издигна до върха на държавата и, че ще работи против нейните 
интереси, ако сложи вето на закон, който те толкова дълго чакаха 
да бъде гласуван.

Лидерът на БСП Георги Първанов заяви, че "това решение на 
държавния глава е твърде неприятна изненада за всички български 
политици’. Той твърди, че този закон ще засегне "десетина хиляди 
души. Само в апарата на БКП е имало около 20 000 души. Ще бъдат 
засегнати и много известни имена в науката, културата и спорта, а 
не само политиците". Депутатската група на демократичната 
левица оповести, че ще иска защита от Конституционния съд на 
България и от Европейския парламент в Стразбур.

По думите на депутата Драгомир Драганов, ’ Стоянов повече 
няма правото да говори, че е президент на всички българи, както 
говореше преди да бъде избран

В. Богоев

Г”| резидентът на Република Сърбия Милан Ми- 
I 1лутинович води разговор в Прищина с пред
ставителите на националните общности, които 
живеят в Косово и Метохия. Той отново подчерта 
известните факти, че Сърбия е гражданска дър
жава, която не дели гражданите си според на
ционалността им и че разговорът и договорът са 
единственият приемлив начин за решаването на 
всички отворени въпроси в съзвучие с принцип
ите, които бяха договорени по време на разго
ворите между президента на СРЮ Слободан Ми- 
лошевич и американския пратеник Ричард Хол
брук. Обаче разумните думи на президен
та на Сърбия като че ли все още не 
достигат до политическите лиде
ри на косметските албанци, кои
то изнамират нови прозрачни 
оправдания да не се включат 
в диалога, а когато се свалят , 
маските, остава голата исти- | 
на, че те и по-нататък не се 
отказват от илюзиите си за не
зависимо Косово, респективно 
за Велика Албания.
/'Лчите на страха са големи! - 
V.✓казва древната народна поговор- 11111111
ка. Тя би могла да се приложи и в случая "аус
пух“, когато пукотът от едно возило на Югослав
ската войска беше окачествен от международ
ните верификатори в Косово и Метохия като 
стрелба, т. е. нападение! До мнимия инцидент се 
е стигнало при разминаването на коли по пътя 
Прищина - Призрен, а говорителят на верифи- 
кационната мисия Дънкан Буливант в изявление 
за британската агенция Ройтерс побърза да ока
честви случая като обстрелване на колата на 
наблюдателската мисия. За щастие, Прищински- 
ят корпус реагира бързо и разясни нещата, така 
че шефът на верификационната мисия Уилям 
Уокър беше принуден да опровергае на прескон
ференция своя говорител.

След случилото се обаче остава горчивината от

прилагането на двойните стандарти, което, ра
збира се, не се прави за първи път. Разбираме 
страха на международните верификатори за 
собствената им сигурност, но не можем да не 
попитаме защо те чуват и преживяват като 
нападение пукота от ауспуха, а не чуват изс
трелите от калашниците, с които останалите 
групи албански терористи продължават да за
страшават живота на полицаи и цивилни лица. 
1_|овият Закон за информирането вдигна 
I I доста прах още докато беше законо
проект, т.е. още преди официалното му гла
суване в Народната скупщина на Република 

Сърбия, Междувременно беше натрупан 
и определен опит в прилагането му, 

защото някои негови разпоредби 
се прилагат по бързата проце
дура. Онова, което е най-учу- 
дващото в случая, е фактът, 

I че към разпоредбите на Зак- 
I она за информирането най- 
' много посягат именно тези, ко

ито вдигнаха най-голям шум 
срещу него, твърдейки, че той 

ограничава свободата на меди-

юшаяш

ство кесто 
ило «а

ите.
А генция ТАНЮГ и всички всекидневници 

/хпредадоха информацията от Босиле- 
градския край за това, че там работят пет 
основни училища с по един ученик и също 
толкова училища о по два ученика, а поради 
бялата чума са закрити 13 училища в тази 
община.

Добре е, че децата имат възможност да 
учат в "своето“ училище, но много по-добре 
щеше да бъде, ако миграцията на населението 
от този край не беше толкова рязка и ако в 
него бяха останали да живеят много повече 
млади хора, способни да раждат (много) деца. 
Защото само училищата о много деца са истин
ски училища.

Момир Тодоров

(Тонюг)
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ГЛАСУВАН ПАКЕТЪТ 

ДАНЪЧНИ ЗАКОНИ
ОТБЕЛЯЗАН ДЕНЯТ НА ГРАНИЧАРИТЕ

ДИМИТРОВГРАД

” ДЕЦА, СПЕТЕ СПОКОЙНО, 

ГРАНИЧАРИТЕ ВИ ПАЗЯТ”
(От 1-ва стр.) Попредлож а

те закони се изчислява на около истър за грижи за семейството Ра-1 
2 милиарда и 300 милиона динара дя Трайкович и на нейно място из; 
годишно, министър Милачичка- браха д-р Мирослав Неделкович; 
за, че до края на този месец Пра- Предложението за освобождава- 
вителството ще предложи меро- вето н“ РяД“ Трайкович е внесено 
приятия в икономическата поли- от. Сръбската радикална партия; 
тика за догодина. чийто член е г-жа Трайкович. Пре-

Измененият и допълненията Г^^ТГгв^Гз^меГ
чялбГ°На 33 Да1Гька ВЧ«У пе‘ йгвото да бъде избран Мирослав 
чалбата на предприятията и в Неделковсч, лекар от Горни Ми- 

обществените доходи лаиовац; 
и разходи ще са валидни от пър
ви януари следващата година, вана Републиканска дирекция за 
докато другите ще влязат в сила пътищата, която да стопанисва 
осем дни след публикуването им като отделно предприятие. Поне 
в "Службени гласник”. Два пъти годишно това предпри-

В сряда, вторият ден на сеси- ятие ще дава отчет пРеД Пра- 
ята, депутатите в Републиканск- вителството за събирането и из- 
ия парламент на Сърбия гласу- разходването на тези средства.

Министърът на стронтелст-

Ознаменуването на Деня на 
граничарите - 13 ноември - на 
територията на Димитровгра
дска община започна на 12 ное
мври с прием, даден от предсе
дателя на Общинската скуп
щина Никола Стоянов за пред
ставители на граничните вой
ски. На приема присъстваха и 
войници, които са били ранени 
в акциите срещу терористите в 
Косово.

Същия ден командирът на 
граничните войскови части в 
този район на границата майор 
Горан Петкович и командири
те на граничните застави посе
тиха Основното училище, къ- 
дето се срещнаха най-напред с 
учениците от първи до четвър
ти, а след това и с тези от пети 
до осми клас. Първата им сре
ща бе наистина интересна и на
ситена с изненадващи въпроси, 
зададени особено от първола
ците, отнасящи се до живота на 
граничарите. Разбира се, опит
ните граничари, особено тех
ният командир Петкович, не 
могат лесно да бъдат изнена
дани. Те винаги намираха най- 
подходящия отговор на всеки 
детски въпрос. Накрая учени
ците прочетоха наградените 
творби на тема: ”Деца, спете 
спокойно, граничарите ви па
зят”.

предложените от Прави
телството изменения в Закона за вото Деян Ковачевич осведоми 
пътищата, чиято цел е по-добър Депутатите, че републиканското 
контрол на събирането и израз- правителство през тази година е 
ходването на средствата на път- обезпечило един милиард и 200

милиона динара за изграждане- 
Предвижда се да бъде осно- на нови и реконструкция на 

съществуващи пътища.

ваха

Най-добрите художници и литератори получиха награди пред 
строяното стопанство.

В ПЧИНСКИ ОКРЪГ СЕ ИЗГОТВЯТ РАЗВОЙНИ ПРОГРАМИ ЗА 
1999 ГОДИНА

ПЛАНОВИЦИТЕ СА 

ИЗПРАВЕНИ ПРЕД ГОЛЕМИ 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Най-добрата гранична зас

тава на територията на общи
ната, тази на Петачинци, на 12 
т.м. беше посетена от общин
ските ръководители и предста
вители на "Балкан”, които връчиха подаръци 
на граничарите.

Централното тържество по повод Деня на 
граничарите се проведе на 13 ноември в гра
ничната застава "Градина” край едноименния 
граничен преход. Пред строя най-напред бе от
дадена почит на загиналия в Косово граничар 
Далибор Димов, след което командирът Горан 
Петкович говори за 13 ноември 1913 година, 
когато с указ на крал Петар Първи Караджор- 
джсвич са създадени граничните войски. От 
тогава до днес граничарите са слитът на вой
сковите части. Освен многобройните гости от 
командването на граничните войски от Пирот, 
ръководството на общината и представители 
на трудовите организации от града, на търже
ството присъства и голяма група ученици от 
Основното училище в Димитровград. За грани-

• Окръгът изостава в развитието си в сравнение с останалите в 
републиката и според мнозина плановици следващата година ще 
бъде преломна за по-нататъшното му развитие • Ако се осъществи 
становището на правителството на Сърбия всички краища рав
номерно да се развиват, а изостаналите и крайграничните дори 
по-ускорено, тогава Пчински окръг ще посрещне по-подготвен 
новия век

За граничарите - подходяща програма от учениците

чарите те бяха подготвили програма, включва
ща стихотворения, песни, пиеси и фолклор. 
Пред войниците и гостите бяха прочетени и 
наградените литературни творби и организи
рана изложба на рнсунки.За литературна тво
рба първа награда получи Боян Велев от VIII 4, 
втора Елена Аначкова от VII5, трета Джордже 
Маноилов от IV 3. За най-добра рисунка на тема 
от граничарския живот първа награда получи 
Мария Андонова от IV 1, втора Меланн Митова 
от V 2, а трета Сандра Басова от II3. Наградени 
бяха и войници и командири, а сред наградените 
с десетдневен отпуск са и Васил Рангелов и 
Любиша Соколов, войници по договор в гра
ничните войски. Както винаги, тържеството 
завърши с традиционния войнишки фасул за 
всички гости.

Началството на Пчински окръг и скушцините на седемте му 
общини понастоящем проявяват особена активност, чиято основна 
цел е южната част на Сърбия да се развива по-ускорено през 
следващата година. В края на тоя век плановиците в окръга и 
общините са изправени пред големи предизвикателства. Основното 
е как в сегашната обществено-икономическа обстановка в репуб- 

окръгът да се развива по-ускорено. Защото той изостава в 
цялостното си развитие от останалите в републиката, което по
казва и фактът, че четири от седемте му общини - Прешево, Буяно- 
вац, Търговище и Босилеград - се числят към икономически най- 
изостаналите в републиката.

В окръга, особено в най-изосганалите му общини, сега не е 
малък броят на предприятията и цеховете, които не работят или 
пък мощностите им са само частично натоварени, а работниците са 
в отпуск. Затова в проектопрограмите за развитие през следващата 
година, която по мнението на плановиците ще бъде и преломна, 
особено внимание се посвещава на предприятията и цеховете, в 
които може да се съживи производството и работниците да се 
завърнат на работа. Във всички общини е запланувано да се отк
рият нови предприятия и цехове, от които се очаква не само да 
създават повече профит, но и да смекчават острия проблем с без
работицата в тази част на републиката. В това отношение планови
ците в окръга дават предимство на малките фирми, които винаги 
са в състояние да се приспособяват към пазарните условия .

Особен проблем в развитието на окръга и преди всичко на 
изостаналите му общини, е инфраструктурата. Тя, особено пътната 
и телефонната мрежа, е една от главните спирачки за по-ускорс- 
ното развитие. Фактът, че на сто жители в окръга се падат само 15 
телфона е достатъчно доказателство, че са необходими спешни 
мерки.

ликата

А.Т.

БОСИЛЕГРАД

ОС ДАРИ САТЕЛИТНА АНТЕНА 

НА”КАДИНЯЧА”
Тринадесети ноември. Ден на граничарите. И иснмостта на нашата страна. След това беше про- 

о Босилсградска община, както и във всички ос- четена честитката на председателя на Общинска- 
танали крайгранични общини, в граничните зае- та скупщина Сотир Сотиров, в която той изтъква, 
тави цари празнична атмосфера. Вятърът високо че граничарите изпълняват най-доблестно дълга 
развява знамената на Югославия и Сърбия. Вра- си към обществото. Населението на Босилеград- 
тите на заставите са широко отворени за всички ска община открай време и сега умее да цени това 
гости. Никакви промени не можеха и няма да мо- и затова всеки граничар, без оглед откъде е, за

всички нас е скъп приятел и съгражданин. Ще 
направим всичко, което е по силите ни, за да за
пазим това взаимно разбирателство и доверие”, се

Развойните проектодокументи за следващата година в иконо
мически най-изостаналите общини в окръга, каквато е Босилсград- 
ската са твърде амбициозни като се имат предвид необходимите 
финансови средства, които общините не са в състояние да осигурят. 
&г друга страна, те са и непълни, защото има много проблеми за 
решаване В това отношение е сигурно само едно: без финансова 
помощ от републиката развойните програми в изостаналите об
щини не могат да се изпълнят. Окуражава обаче фактът, че се
гашното републиканско правителство на народното единство е на 
становище, че всички краища в републиката равномерно ще се 
развиват, а икономически изостаналите, многонационалните и кра
йгранични общини по-ускорено в сравнение с другите.

Ако правителството отстои становището си, тогава общините 
в Пчински окръг и окръгът като цяло далече по-подготвени и 
по-богати ще посрещнат новия век.

гат да нарушат доверието и разбирателството ме
жду граничарите и местното население.

Всеки войник-граничар с усмивка на лице и е 
"добре дошли" посрещаше гостите. И всеки от казва в честитката, 
пристигащите гости от все сърце поздравяваше На най-добрите войници-граничари команди- 
младите пазачи на границата с "Честит празник, рито връчиха признания, а покровителите на гра- 
момчета”! В точно определеното време пред ст- ничните застави предадоха подаръците, Общин- 
роените граничари командирите на заставите пр- ската скупщина дори сателитна антена на пр
оизнесоха поздравителна реч, а която между дру- яйчната застава Каднняча , 
тото подчертаха, че граничните единици са мод- Накрая беше организиран съвместен обед с 
ерни и съвременно въоръжени войскови части и традиционния войнишки фасул. Тържествата 
в условията на кризистната обстановка твърде приключиха с песни и хора. 
успешно пазят границата, суверенитета и незпв- м. я.

в. в. о20 НОЕМВРИ 1998 г.



ДЕЛЕГАЦИЯ НА ЮЛ ОТ ЛРИЗРЕНСКИ ОКРЪГ ПОСЕТИ 
ДИМИТРОВГРАД

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА СССС В ПЧИНСКИ ОКРЪГ

ПОДКРЕПЕНА Е КАНДИДАТУРАТА НА 

РАДОСЛАВ ИЛИЧ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СССЮ СЪЩЕСТВУВАТ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

ВСЕСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
В рамките нп подготопките дикпт на туризма и гостилничар- проблема. В тома отношение бс 

за предстоящия Тринадесети ко- ството. потвърдено и становището от
нгрос на Съюза на самостоятол- За делегати на Тринадесетия предходното заседание да не йо
ните синдикати в Югославия, конгрес на ССС в Югославия, ко- скъпват услугите, които са в ре- 
Съветът на Съюза на синдика- Дто ще се проведе на 3 и 4 декем- сорите на локалната власг. по
тите в Пчинскн окръг подкрепи Врц ц Херцог Нови са избрани: Д^а е инициативата да се про- 
конгресните проектодокументи, Бошко Петкович, председател псДе съвместно заседание на нр- 
в конто се дефинира новата роля 1|П Общинското синдикално ире- сдетавители па синдикатите и 
на синдикатите в условията на дставнтелство в Сурдулнца, Но- синдикални дейци ог авготранс- 
пазарната икономика. вица Поповнч, председател на портното предприятие Иедин-

Съюзът на синдикатите в окръжния синдикат в металиче- стпо и Здравния център, на ко- 
Пчннскн окръг единодушно йод- ския отрасъл, Снежана Йоваио- сто Да сс настоява за намеленис 
крепи кандидатката на досега- вич, председател на Окръжния ]*а Цените на превоза и за подо- 
шння член на Съюза на само- синдикален о тбор на работници- орснис на здравните услуги, 
стоятелните синдикати в Сърб- те в областта на текстилната пр- 
ня Радослав Илич за предссда- омншленост, и Миливойе Мак- бор па синдикатите във Враня

призова всички синдикални пре- 
Съветът на Съюза на синди- дстивитслства максимално да се 

Пчннски окръг обсъди ангажират при събирането на 
материална помощ за синдикал
ните организации в Косово и 
Метох ия.

В рамките на посещението си в общините от Лиротски окръг, 
делегация на Югославската левица от Призренски окръг, водена от 
Мнлич Малини, председател на ЮЛ за този окръг, миналата седмица 
посети Димитровград. Гостите от Косово и Метохия бяха приети от 
председателя на ОС в Димитровград Никола Стоянов. На приема лри- 

и делегация на Общинския отбор на ЮЛ в Димитровград, начело 
с председателя Георги Първанов, както и председателят на Окръжния 
отбор на ЮЛ за Лиротски окръг Петар Йончич със сътрудниците си.

Председателят Стоянов запозна гостите си с политическите, стопан
ските, културните, демографските и другите специфичности на общи
ната. В речта си той особено наблегна на дълбоко вкоренената в бита 

жителите на общината югославска идея и тяхната непоколебима 
решимост да защитават границите и интересите на Сърбия и СР Юго
славия. В този смисъл Стоянов изтъкна, че гражданите на Димит
ровградска община категорично са осъдили решението на българските 
пласти да предоставят въздушното пространство на тази страна за евен
туални военни операция на ИАТО в Югославия. Подчертавайки, че 
такива политически жестове не допринасят за развитието иа добро
съседските отношения между Сърбия и България и че нанасят вреда на 
българското малцинство в Сърбия, Стоянов повтори категоричното 
определение на тукашните леви политически сили, според което на-

сьстнп

на

И този път Окръжният от-

тел на ССС в Югославия, а за снмовнч.
членове на този синдикален съ
вет от Пчннски окръг да бъдат 
избрани: Душан Поповнч, пред
седател на Общинското синди
кално представителст во във Вр- цплннка на окръга за материпл- 
аня, и Миливойе Макснмовнч, ното положение на работниците 
председател на Окръжния син- в окръга н за облекчаването на

котите в
н становищата от разговора на 
синдикални представители с нп-

СРЕЩИ В БАБУШНИЦАм я.

Делегацията на Окръжния ошбор на ЮЛ за Лризренски 
окръг Пребивава на 13 ноември о Бабуишиид. В деле
гацията биха Председателят и секретарят на Окръжния 
ошбор Малич Малини иДжура Сшеванович, какшо и Пре- 
деседашелише и членове на общинските отбори на 
Югославскаша левиид ош Ораховац, Суварека иПризрен. 
Гостите По се ших а конфекция ”Лисца”^а след_ шова бяха 
Приети ош Председателя на Общинскаша скупщина в 
Бабушница Драган Божилович.

ОКЪРЖНО СИНДИКАЛНО СЪВЕЩАНИЕ В "ПРОХОР ПЧИНСКИ"

ДА СЕ ЗАЩИТЯТ ИНТЕРЕСИТЕ 

НА РАБОТНИЦИТЕ
Съветът на Съюза на син- трансформация, колективните 

дикатите в Пчннски окръг на договори и преговарянето, ка- 
13 и 14 т. м. в ”Прохор Пчин- кто и методите и начините иа 
ски” свика съвещание с пред- работа на синдикатите.

Собственическата

се прилагат докрай, подчерта
но е на съвещанието. Съюзът 
на синдикатите в Сърбия из
исква на практика да сс при
ложи и резолюцията за мини
малната заплата, която е при
ета на Единадесетия му кон
грес и според която тя не може 
да бъде по-ниска от 40 на сто от 
средната заплата в република-

ционалнитс малцинства трябва да бъдат истински мостове на дружбата 
между народите във всички области на живота и труда.

След като съобщи на членовете на делегацията от Призренски 
окръг, че настоящата година е провъзгласена за Година на културата в 
Димитровградска община, председателят Стоянов подари на шефа на 
делегацията Малич Маличи по един екземпляр на монографиите за 
димитровградския театър "Христо Ботев” и тукашната Народна биб
лиотека.

Впечатлен от речта на Никола Стоянов, председателят на Окръж
ния отбор на ЮЛ за Призренски окръг и водач на делегацията Малич 
Маличи изрази благодарност към домакините за топлия прием и под
черта, че Димитровградска община в много отношения може да бъде 
пример за всички общини в страната ни. Той изтъкна, че общините от 
Пиротски и Призренски окръг могат да си сътрудничат в редица обла
сти много по-успешно, отколкото досега и накрая покани общинското 
ръководство да посети Призренски окръг.

След приема членовете на делегацията посетиха най-голямото 
димитровградско предприятие ГИД, където, придружавани от ръковод
ството на фирмата, рагледаха цеха за производство на технически сто
ки. В Управителната сграда на предприятието техническият директор 
Стеван Виденов говори за историята на димитровградската каучукова 
промишленост, асортимента на продукцията и други особености на 
фирмата.

След това делегацията посети РТВ "Цариброд”, където заместник 
главният и отговорен редактор Ангел Димитров ги запозна с техни
ческата обзаведеност на местния радиотелевизионен център и програм
ните му ориентировки.

Визитата на делегацията на ЮЛ от Призренски окръг в Димит
ровградска община приключи с посещение на граничния преход ’Трад- 
ина”.

седателнте на синдикалните 
организации от седемте общи- формация не може да се про- 
ни в окръга и с членовете на веде без активното участие на 
окръжните синдикални отбо- Съюза на синдикатите. В този 
ри, на което са обсъдени въп- процес непременно трябва да 
роси, свързани с по-нататъш- се запазят интересите на рабо- 
ната синдикална дейност. Пре- тниците и реално да се прецени 
дседателят на синдикалното общественият капитал в пред- 
представителство в Босилегр- приятията, смятат синдикалис- 
ад Станиша Митов казва, че са тите от окръга, 
били разисквани главно три

собственическата тивните договори, те трябва да

транс-

та.
В изменените икономиче

ски условия се налага значи
телно да се изменят методите 
на синдикалната борба, е из
тъкнато на съвещанието. За да 
се защитават докрай интерес
ите на работниците в процеса 
на собственическата трансфо
рмация и при по-нататъшното 
преговаряне с работодатели
те, е нужно да се повиши отго
ворността на синдикалните

Когато се касае за колек-
въпроса:

и А (Ц Л1Р0ЦО10 НИЗА ЦИЯ в _Димишровград 
на 14 ноември ш.г. Проведе раз
ширено заседание в МО Височ- 
ки Одоровци и Гуленовци. 
Присъстващите бяха инфор
мирани ош ръководството на 
тази МО за Постиженията на 
жителите на двете села в ко
муналната, селскостопанска
та и другите сфери на живота 
и труда. Пенсионерскаша ор
ганизация През тази година е 
ош Пуснала 1000 динара на спо
менатата МО.

* ПОМЕЩЕНИЯТА НА СРС, ЮЛ 
И КОАЛИЦИЯ "ЗАЕДНО" в 
Димитровград, които тези По
литически организации Полу
чиха неотдавна ош ОС, Посте
пенно се ремонтираш. Наскоро 
се очаква в тях да бъдат 
Проведени и Първите Прескон
ференции.

* БРА ТИСЛА В А МОРИНА± коо
рдинатор на Югославскаша ле
вица за Пиротски окръг, на 13 
ноември ш.г. беше на Посещение 
в Пирот и Бабушница, където 
се^рещна с делегацията на ЮЛ 
ош Призренски окръг, която 
ден йо-рано Пребивава в Дими
тровград. Освен с членовете 
на делегацията, Морина Прове
де разговори и с ръководство
то на Окръжния отбор на ЮЛ 
за Пиротски окръг, сред които 
бяха и лидерите на ЮЛ ош Ди
митровград.

* МЕРОПРИЯТИЕТО "СОЛИ- 
ДА РНО СТ НА ДЕЛО ", чийшо 
организатор е югославският 
Червен кръст, зайочна вчера и 
в Димитровградска община и 
ще Продължи до 26 ноември. В 
тази Проява на солидарност 
могат да се включат всички 
жители на общината, _ Пре
давайки на активистите_на 
тукашната червенокръсшка 
организация, коишо_ще Посет
ят домовете им, стари дрехи, 
обувки, хранителни Продукти 
и Пр. Димитровград чанти е мо
гат да даряваш и Парични сред
ства, но в тоя случай трябва 
да отидат лично в уПравление- 
шо на ОО на ЧК.

* ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА 
ПЕНСИОНЕРСКАТА ОРГА-

ръководства - от тези в пред
приятията и организациите, 
републиканското (от което е 
поискано повече да действа) до 
съюзното ръководство.

в. Б. Б. Димитров

* ЗАСЕДАНИЕ НА ОКРЪЖН
ИЯ ОТБОР НА ЮГОСЛАВС
КИТЕ КОМУНИСТИ за Пиро- 
шски_окръг, Председателства
но ош Видойко Петров, се Про
веде в края на миналата сед
мица в Пирот. На него Присъс
тва и йредседашеляш на дими
тровградските комунисти То- 
мислав Мишов. По време на за
седанието се Проведоха разиск
вания във_връзка с акцията "1 
+ 1", целта на която е масови
зирането на Партията. Обсъ
ждайки
между гогославскише комунис
ти (които Политически дейст
ват о рамките на ЮЛ) и СПС, 
участниците в дискусиите ко- 
нешашираха, че това сътруд
ничество е на задоволително 
ниво, но и че има възможност и 
то да се разгър_не още Повече. 
Ръководителите на югослав
ските комунист и_ ош окръга 
дефинираха Предстоящите за
дачи на общинските и Окръж
ния отбор на ЮК и верифици- 
раха сйисъцише на младите 
членове на тази Партия ош 
окръга, които на 21 ноелгври 
ш.г. в Белград ще участваш на 
конвенцията на младите ко
мунисти.

СЪВЕЩАНИЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ

СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ НА 

ПРЕДЕН ПЛАН
Съвещание с председателите на местните об- средствата нарастват на 300 хиляди, а в бюджета 

щности бе организирано на 6 ноември в Димитр- за тази година те са 800 хиляди динара. Това е 
овград. С кметовете на селата се срещнаха пред- значителна сума, която гарантира определен ус- 
седателят на Общинската скупщина Никола Сто- пех. В отделни МО той е доста очевиден, преди 
янов, секретарят Иван Янков и Крум Величков, всичко в МО на Височко Одоровци, за което го- 

стопанските дейности. Това е пър- вори Иван Любенов, секретар на тази местна об- 
вото от поредицата запланувани съвещания.

Присъстващите на него 19 председатели най- общината, те са изградили обекти на стойност 
напред бяха запознати с новия статут на МО, след около 300 хиляди динара, изграждайки път, ре- 
което Никола Стоянов говори за политиката на монтирайки Културния дом, откривайки амбула- 
ОС в работата с местните общности. тория, библиотека, помещения за пенсионерите,

"Тръгнахме по неестествен за нас път, по пътя ®одопой 33 Добитъка, черква в селото, телефон, 
на индустриализацията, а оставихме онАва, кое- Според пРедссдадеДя на ОС приоритета за общин- 
то най-добре знаехме да работим - селското сто- ската помощ на МО определят самите местни об- 
ианство, животновъдството. Сега е моментът да ЩНОСТИ СЪС своята готовност да се ангажират в 
поставим на преден план нашите ресурси и да п, осъществяването на определени проекти и начи- 
активизираме, изтъкна между драгото Стоянов, нан1шй °бщината вина™ е готова да помогне а

™ 6Ч„:

съшрудничесшвош о началник за
щност. Със собствени пари и с 80 хиляди динара от

Подобни съвещания ще бъдат организирани инето на онова, което е останало, а при възможност 
да се създаде и нещо ново. Този дълготраен про- занапред, но вече по конкретни теми и въпроси, 
цес е започнал през 1995 година с отделянето на 80 
хиляди динара за МО. Още следващата година А. Т.Б. Димитров
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^иИ^ГРАДСКА "ИЗГРАДНЯ" ИМАШЕ РАБОТА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ СТРОИТЕЛЕН СЕ- 
оОп, НО... ДИМИТРОВГРАД

ВИСОКИТЕ ОБЛАГАНИЯ”ИЗЯЖДАТ” 
ПЕЧАЛБАТА

90 % ОТ УЛИЦИТЕ 

СА АСФАЛТИРАНИСтроителният сезон

чи ПГ’„ е’че пРез Челия строителен сезон, зна- поемаме големи рискове. Договаряме са за толк-
На апРил Д° сега имахме работа и ова, колкото финансиерите могат да осигурят сре- 

нхппггр мм г?‘ ангажираме над 90 на сто от работ- дства. Такъв е слухтят и със сградата, която се 
Кгт^ттти «аче финансовите ефекти са слаби, финансира от Общинския фонд за солидарно ст- 
при5ОСТ’ г°леми са обществените даждия и от роителство и с училищната сграда в село Горно 

ата остава малко. За нас ще бъде успех, ако Тлъмино. И на двете сгради сме работили повече, 
приключим годината^ с положителна нула”, па отколкото предполагат авансираните средства. И 
дори и с малка загуба , подчерта Йорданов. бригадата в Крушевац приключава договорената

свен високите обществени даждия, като при- работа. Ние сме готови да продължим работата, 
чина за слабите финансови резултати Йорданов ако се осигурят необходимите средства и ако вре- 
посочва и неблагоприятното съотношение между мето е благоприятно”, заяви Йорданов, 
административните служители и строителните

Вероятно не всички ще се съгласят с твърдението от заглавието, 
но е факт, че над 90 на сто от улиците в Димитровград са с асфалтна 
настилка.

Тези дни "Нискоградня” от Пирот завърши асфалтирането на още 
две улици в града. Завършена е улица ”Лаза Лазаревич”, за която са 
изразходвани 91 000 динара. Поради незаконно застроени обекти улица 
”ЮНА” доста време не можеше да се уреди. Най-после обектите бяха 
съборени, така че и тази улица сега е изцяло завършена. За нея са 
изхарчени 250 хиляди динара. Към това трябва да се добавят и 9000 за 
строеж на подпорна стена на мястото на съборените обекти. Средствата 
за ремонта на двете улици са осигурени от общинския бюджет.

Освен споменатите улици, през тази година със средствата от бюд
жета е разширена и улица ”Найден Киров”, за която са отпуснати над 
800 хиляди и която сега е една от най-благоустроените в града. Асфал
тиран е и тротоараът от лукавашката рампа до гарата. В акцията по 
озеленяване на свободните площи тук са засадени и декоративни 
дръвчета и храсти и всичко това със средства от бюджета. Наистина 
Димитровград има и местно самооблагане, но средствата от него, по 
договор, са ползвани за реконструкция на болницата.

Когато се обобщи всичко това, се оказва, че вероятно не са уредени 
и по-малко от десет на сто от димитровградските улици. За ремонта са 
останали само няколко задънени улички или пък продължения на 
улици. Но ако се продължи с такива темпове, наскоро ще можем да се 
похвалим, че целият Димитровград е асфалтиран. В момента ”Нис- 
коградня” работи на продължението на улица "Младежки бригади”. В 
момента се слага настилката от чакъл, след което продължението на 
улицата (30-40 метра) ще бъде асфалтирано.

А когато всички улици бъдат завършени, вероятно ще се намерят 
средства да се асфалтира и главната улица, единствена може би в Сър
бия с павета.

м. я.

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА РЕМОНТ 
НА ДИМИТРОВГРАДСКАТА ЧЕРКВА

АПЕЛ КЪМ 

ФИРМИТЕ
Сто и три годишната димитровградска черква 

"Рождество Богородично” трайно ни напомня за 
нашите корени, тя е завет на нашите деди и прад
еди.

А.Т.

Сто и три години се издига каменното здание, 
до скоро почти забравено, посещавано само от 
малобройни вярващи. Но времената се промениха

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

ПРИЕТО ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО 

РЕШЕНИЕ ЗА СЦ” ПАРК”
, промени се и отношението ни към църквата.
Новото ни отношение към църквата, нашата цър
ква, се вижда отдалеч. Всеки, който идва в Димит
ровград, не може да не забележи блестящото ново 
лице на черковната камбанария. А когато се при
ближи, ще види, че не само камбанарията, но и 
фасадата вече почти е получила ново лице.

Мотивирана от многоброниите предложения 
на граждани, Местната общност на Димитровград 
официално поде инициатива в началото на 1997 г. 
за възобновяване и реконструкция на черквата.
Със сравнително скромните парични средства на 
гражданите, на Общинската скупщина и някои 
трудови организации вече е завършена първата 
фаза от реконструкцията и е подписан договор за 
втората. Но средства недостигат. Затова 
Комитетът за реставрация на черквата отправи частно лице нли фирма, желаещ да даде свой при- 
апел към гражданите, а преди всичко към тру-

Едннадесетото редовно заседание на Общинската скупщина в Дими
тровград, проведено на 18 ноември, бе едно от най-кратките не само с 
дневния си ред от само осем точки, но и с ефикасността на работата си.

След като мина всички предвидени процедури, градоустройственото 
решение за спортния център "Парк” беше прието от отборницнте без 
обширни разисквания.

Без дълготрайни дискусии беше приет и отчетът за работата на 
Детската градина ”8 септември” за 1997-98 година, а също така и планът 
за работа на Историческия архив от Пирот, който провежда своята 
дейност и на териториата на Димитровградска община. Тъй като Ис
торическият архив не разполага с необходимите помещения,във финан
совия план е предвидено в решаването на този проблем да участват 
трите общини: Пирот с 60 %, Бабушница и Димитровград с по 20% от 
необходимите 50 хиляди динара. Миналата година Димитровградска 
община е участвала с 4000 динара във финансирането на архива.

Отборницнте приеха и предложеното решение за комунално уреж- 
дане на площите на гранично-пропусквателния пункт "Градина” край 
Димитровград, с което се регулира поддържането на чистотата, режима 
на движение, събиране на всички видове отпадъци и смет, уреждане на 
паркингите, поддържане на градските тоалетни, водопроводната и ка
нализационна мрежа, зелените площи и пр.

Реконструкцията на черквата е в ход

нос, може да направи това на събирателна сметка 
довите организации и ведомства в града да помог- номер 42802-763-0-37, с предназначение: "Местна 
нат с парични средства да се реализира и втората 0бщ0СТ Димитровград, за санация на черквата”, 
фаза, която обхваща централното кубе и оста- Нека да не забравяме, че колкото и малка да е 
налата част от фасадата. Отделен призив за по- СуМата> тя представлява принос за опазването на 
мощ членовете на Комитета отправиха към онези нашето културно наследсгво и принос за нашето 
фирми, които досега изобщо не са се отзовали. бъдещс 
Средствата са строго предназначени и най-рацио
нално се и ще се ползват. Всеки заинтересован,

А.Т.
А. Т.
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• Най-късно след един 
месец Машиностроител
ната Промишленост 
МИН от Ниш ще скл/очи 
сделка с Гшршп ьориош 
Яйония за Пласмент на 
селскосшойанска механи
зация, минни и енергийни 
съоръжения.

• Това е договорено^ 
По време на Посещението

генералния директор 
на яПонскаша фирма 
»И нишани” за Източна 
ЕвроПа 'Гакео Токиша в 
Нишката машинострои
телна Промишленост. 
Представителите 
яПонскаша фирма били 
твърде доволни от 
видяното в Ниш и осо
бено в Жишораджа, 
къдешо се намира 
специализираният иех на 
МИН за селскостопанска

(УЩ

РАГШ1КА: Угоирки 
Те!./Го/. 01 7 55 038

ИЖГ-УВКЪЩИ ] р %елГУР*1А
Универсален течен доторгонг за чистоно но всички С'/ 
повръхности вкъщи, които могат да со мият |' . /
Продуктът е сооцифичон вид нископенощ 
детергеит за миене на подове и всички други 
повръхности в къщи. Силното дойстоие за 
отстраняване на мазни петна и високата 
способност да попива спомага за бързото 
чистене и на най-твърдито повърхности.

ФОРМ
Санитарен детергеит за почиствано на всички 
повръхности, които со мият 
Това е модерен продукт, обединяващ чистеното с 
антисептичоското действие, който има силно 
антобактериално действие на всички моста, 
където може да со сибират нечистотиите.

АВТОШАМПОАН
Течен детергеит, който мие и придава блясък на 
Вашия автомобил.
Детергенгьт се състои от смос но синтетични 
тензиди с високо съдържание на активни 
вещества. Дава обилна и стабилна пяна и с много 
"твърда вода”, което дава възможност за пълно 
отсраняване на нечистотиите от Вашия 
автомобил.

на

на
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СТОЧАР” СЕ СДОБИ С 315 АГНЕТА ПЧЕЛНИЯТ МЕД - ИЗВОР 
НА ДЪЛГОЛЕТИЕ И 
ПРОФИЛАКТИКА

Извънсезонпото оягнмио на 
овцете иъв фермата на ЗК "Сто- 

■ 4>” на Лшшнско поле приклю
чи. От оплодените по изкуствен 
начин 300 разплодни овце се ояг- 
ннха общо 220. От тях 128 ояг- 
ннха по едно агне, 90 по две, една 
овца оягни зри и една - четири 
агнета. Коефициентът на оягня- 
нетое 1,43 % и,според оценките 
на ръководителя на животновъд 
дното производство в "Сточар” 
Ннкодня Велинов, той е много 
добър. През първата половина 
на месец януари 1999 година пре
дстои редовното оягняне.

От Велинов узнаваме, че иде
ята на ръководсззюто на "Сто
чар” за интензивно пасбищно 
отглеждане на юнци през изми
налото лято е реализирана у 
шно в района на Висок. С 
тензивна паша и 3 килограма ко
нцентрат дневно на юнец е по
стигнат дневен прираст от 620 
грама. В момента юнцитс (ок-

Изследователи, учени, лека
ри и народни предания от всички 
епохи на човешкото развитие 
твърдят, че редовната употреба 
на мед води до удължаване на 
човешкия живот и предпазва от 

илос-

Есшесшвен дойинг
Преди тежки сражения 
сшарише_гърци са давали на 
войниците мед, което ги 
Правило По-силни и йо-смели, 
ио-бодри и По-издържливи. В 
древен Рим боридше Преди 
състезания също са яли мед. 
Като висококалоричен и ви- 
сокоенергиен Продукт медът 
намира Приложение и в ежед
невното мето на кос- 
монаашише.

заболявалия. Великият &> 
оф и математик Питагор (около 
580-500 г.пр.н.с.) казвал, че е до
стигнал преклонна възраст бла
годарение на постоянната упо
треба на мед. Историята говори, 
че когато сенаторът Пол Руме
лия празнувал своята 100-годиш- 
нина, присъстващият на търж
еството Юлий Цезар го запитал 
какво средство употребява, за да 
поддържа тялото си така силно 
и бодро. Отговорът бил: "Мед. 
Вътрешно.”

В анкети, извършени от уче
ни в много страни като ОНД, Ге
рмания, САЩ, България и др. се 
отбелязва, че постоянно хране
щите се с мед удължават живота 
си и повишават устойчивостта 
на своя организъм към заболя- 
вания.

Извесгно е, че задачата на 
белите кръвни телца е да "улав
ят" попадащите в организма ба
ктерии и др. чужди тела и да ги 
обезвреждат чрез вътреклетъч
но смилане, т.е. те притежават 
функцията на "санитарни войни
ци”. Тази тяхна функция Мен- 
чиков нарече фагоцитоза. Кол
ко по-голяма е способността на 
белите кръвни телца да улавят 
попадащите в организма бактер
ии, толкова по-невъзприемчив е 
организмът към боледуване и 
толкова по-високи са неговите 
защитни сили. Проследихме фа- 
гоцитарната активност на 220 
подложени на медолечение па
циента, които в продължение на 
20 дни приемаха по 120 г мед дне
вно, на няколко приема. Като те
ст за лабораторните изследван
ия използвахме 51арИИососси5 
аигеиз. Резултатите показаха 
увеличение броя на левкоциди- 
те, способни да фагоцитират, ка- 
кто и броят на фагоцитираните 
от един левкоцид бактерии. Това 
увеличение бе средно с 9%, до- 
като в контролната група хора, 
оставени само на почивка - без 
консумиране на мед, фагоцитар- 
ната активност се повиши само с 
2%. Наблюдавахме нормализи
ране и на броя на белите кръвни 
клетки. Преди лечението в 32 
пациента техният брой беше под 
4500, а при 21 пациента - над 
8000. След вземане на меда при 
всички броят на белите кръвни 
клетки се нормализира. По вре
ме на приемането на пчелния 
мед процентът на хемоглобина 
(измерен по Сали) се увеличи с 
20%, а броят на червените кръв
ни клетки нарастна средно с 
800.000 в мм3 . Нормализира се 
броят на тромбоцндите, както и 
времето на кръвосъсирване и 
кръвене.

Резултатите от тези проучва
ния показват, че редовното кон
сумиране на пчелен мед повиша
ва имунобиологичната реактив
ност на организма и го прави ус
тойчив на инфекции; нормализ
ира хемопоезата; има явно про
филактично действие и е източ
ник на дълголетие.

По кмигсгга "Медолечение* от д-р 
Ст. Младенов подготвил В.С.Б.

Формптп нп Липинско поло

оло 100) се отглеждат вън фер- изатопската ферма с много по- 
мата на кооперацията в село висок - в нея могат да се отглеж- 
Изатовци. Те ще се угояват до дат 800 юнци в т. нар. "един тур- 
450 килограма тегло и след това нус" (период от 9 месеца), 
ще бъдат предложени на пазара.
Известно е, че капацитетът на

спе-
11Н

Б. Димитров

БОСИЛЕГРАД

НЕ СЕ ИЗДЪЛЖАВАТ СМЕТКИТЕ ЗА 
ВОДАТА В книгата "Нашите столет

ници" от Хр. Патърчев, написа
на по повод резултатите от про
ведената от Централното стати
стическо управление в София 
анкета сред столетниците в Бъл
гария се казва, че в ежедневната 
храна на тези хора не е липсвал 
пчелният мед. За да имаме ре
ална представа относно използ
ването на меда като храна в на
шата страна, ние проведохме в 
периода 1960-1975 г. няколко ан
кети сред ученици и възрастни. 
От анкетираните 1512 ученика 
от основните и средни училища 
в Кюстендил установихме, че 
нито един не яде мед ежедневно, 
а сравнително по-често - само 26 
деца. Редовно са приемали мед в 
срок от 2 до 6 месеца 312 уче
ника, по време на боледуване и 
след това, до възстановяването 
им. Останалите 1174 са употре
бявали мед в редки случаи. Нито 
един от анкетираните не съобщи 
за непоносимост към пчелния 
мед. От анкетираните 10 000 въз
растни (здрави и болни), постъ
пили на почивка и лекуване в ба- 
лнеосанаториума в Кюстендил, 
алергични към меда са били са
мо 8 души. До три килограма го
дишно са консумирали 3762 ле
товника; 2415 от анкетираните 
редовно са ползвали мед по вре
ме на боледуване. Изводът от 
тези анкети е, че нашият народ 
прибягва до употребата на мед 
при заболяване.

Проследихме холестерина у 
120 пациента на възраст от 75 до 
86 години. В продължение на ед
ин месец същите вземаха по 100 
гр. мед ежедневно. След прикл
ючването на опита, нивото на 
холестерина средно от 245 мг% 
спадна на 196 мг %.

Нередовното плащане на сметките за водата и - 9000, Цехът за сушене на опощия и зеленчуци - 
на таксите за поддържането на чистотата и дру- 4900 динара, "Чорапара” - 2900, Здравният дом - 
гите услуги затрудняват дейността на комунал- 1200 динара. И някои от 1250-те домакинства 
ното предприятие "Услуга” в Босилеград. Иван дължат за вода над 20 000 динара! Прибавим ли 
Тончев, директор на предприятието, казва, че ср- към това и дълговете за изхвърлянето на боклука 
ед тези, които не са платили сметките си за израз- и за други комунално-битови услуги, се оказва, че 
ходваната вода или за изхвърлянето на сметта, предприятието има да вземе над 80 000 динара, 
има не само граждани, но доста предприятия и ”Услуга” се нуждае твърде много от тези пари, 
фирми. Сметките от месец на месец се увеличават защото през първите девет месеца на тази година 
и, според изчисленията, на 15 октомври все още е само за отстраняването на по-зна«штелни аварии 
имало фирми, които дължат от 10 до 20 хиляди на водопроводната мрежа предприятието е 
динара. "Като се има предвид, че става дума за изразходвало над 80 000 динара, 
значителни средства, които са твърде необходими 
за успешното и редовно оказване на услугите, кра- "Услуга” Тончев отговори, че цените на услугите 
йно време е всички, които досега не са платили не са били повишавани вече три години и е крайно 
сметките си, в най-кратък срок да се издължат на време те да бъдат съгласувани с другите разходи, 
предприятието. В противен случай ще бъдем при- някои от които са увеличени и с над 50 на сто. 
нудени да санкционираме нарушителите, което Цената на 1 м3 вода за домакинства е 0,50, а за 
наистина не е приятно за никого, но в крайна предприятията и фирмите 1,70 динара. Изхвър- 
сметка е задължително. Още повече, че всички лянето на боклука е 6 динара за домакинствата, а 
наши досегашни предупреждения не дадоха же- за предприятията и фирмите 0,20 динара на квад- 
лания резултат”, напомня Тончев.

Най-големи длъжници на "Услуга” са 
"КОБОС” -18 000 динара, "Слога” -10 000, "Бор"

На въпроса ни ще поскъпнат ли тарифите на

ратен метър площ.
м. я.

В ОВОЩНАТА ГРАДИНА "РАЗСАДНИК" В ЖЕЛЮША

8 ХЕКТАРА С ОБЛАЧИНСКИ ВИШНИ
В овощната градина "Разсад

ник” в село Желюша, собстве
ност на земеделската коперация 
"Сточар” от Димитровград, тече 
засаждането на 8 хектара площи 
с облачински вишни. Площите 
са дадени под наем на частни 
лица, които засаждат вишневите 
дръвчета и които, въз основа на 
сключените договори с коопер
ацията, ще имат правото да при
бират цялата реколта от вишни 
през следващия тригодишен пе
риод. На площите, които са взе
ли под наем, арендаторите ще 
имат възможност да садят грах, 
фасул и други т.г. "междуредни 
посеви”. Вишневите дръвчета са 
осигурени
"Сточар”, която, вместо 5831 ди-

ворено колотестаовишнинафи- ' ак0 Те бъдат неблагоприятни, овощна градина заемат площ от 
рмата "Овощар” от Мерошина. засаждането ще продължи на- един хектар.

По думите на Йован Влади- пролет. Да напомним, че през Накрая да кажем, че интенз- 
миров, ръководител на овощар- миналата пролет тази фирма е ифицирането на овощното про- 
ското производство в "Сточар , засадила около 2 хектара площи изводство и преди всичко на про
лази натурална размяна е изгод- 0 облачински вишни. В овощна- изводството на вишни е дълго- 
на за кооперацията, тъй като в та гРадина' изтъ,ква Владимир- срочна делова ориентация на 
настоящия момент тя не трябва ов’ предстои да бъдат изсечени Сточар , тъй като, според оце- 
даотделятолкованеобходимите стаРитенад20годи™винши,ко- нките на плановиците в тази ко- 
средства. Очаква се работите по ито заемат около 3’5 хектаРа операция, именно това произво- 
засаждането на дръвчетата да площи и които от година на го' дс™° в близко бъдешС може да 
приключат до края на тази го- двна Раждат все по-малко. Това обезпечи значителни финансови 
дина, но в крайна сметка това обаче не се °™ася 33 петгодиш- доходи, 
зависи от климатичните условия

аШ
......X

1 ^
'V» *

V» V

шо в началото на_шази годи
на стана инициатор на ейо- 
менашошо мероприятие. На 
същото тържество земедел
ската кооПерация ”Видлич” 
връчи скромни иодаръци_на 
6-ше най-добри кооПерашо-

А.
шкооперациятаот

Старата овощна градина в Желюша НАЙ-ДОБРИТЕ СЕЛСКОС
ТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ
ТЕЛИ от Димитровградска 
община миналата събота в 
село Височки Одоровии бяха 
удостоени с дийломи и Полу»- 
чиха награди, осигурени_ош 
ОС в Димитровград, която е 
Покровител на акцията 
у,Избираме най-добър селск
остопански Производител”. 
Тържественото връчване на 
наградише_и диПломите съв
падна с откриването на ре- 
мониранаша голяма зала в 
Културния дом в МО Височ
ки Одорвци и Гуленовци, коя-

Ри-
* ЗЕМЕДЕЛСКАТА КОО/7- 

ЕРАЦИЯ ”ВИДЛИЧ” ош 
Височки Одоровии През ми
налия месец е ошкуйила ош 
селскостопанските Произво
дители около 13 хиляди ли
тра мляко. През същия месеи 
млекарницаша на коопераци
ята във В. Одоровии е ироиз- 
вела около 2 тона сирене и 
различни други млечни изде
лия.

Б. Димитровните дръвчета, които в старата
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ИЗЯвлЕНИЕ НА ИТАЛИАНСКИЯ ПОСЛАНИК В СРЮ ДИМИТРОВГРАД

СЕСА: ДА БЪДАТ 

ОСВОБОДЕНИ 

ЖУРНАЛИСТИТЕ 

НА ТАНЮГ

ПРЕМИЕРА НА МОНОГРАФИЯ 

ЗА БИБЛИОТЕКАТА
В присъствието на представи- вото на народна просвета от 28 лей на библиотеката членовете 

тели на обществения, културния януари 1892 г. печатен през 1902 на театъра при библиотеката 
и политически живот на общиХ- г. Въпреки стогодишното си съ- под ръководство на Борис Лаз- 
ната, директора на библиоте- ществуване, читалището едва аров изпълниха драматична кар- 
ката от Пирот и други гости, на преди няколко години, през 1996, тина за създаването на библио- 
18 ноември в Народната библи- получава собствени помещения теката. На най-ревностните чи- 
отека в Димитровград беше ор- в сградата на някогашното учи- татели бяха връчени благодар- 
ганизирана промоция на моно- лище в Строшена чешма, сред ствени писма и книги. Това са 
графията: ”100 години библио- димитровградчани познато като гражданите Петър Тасев, Стан- 
тека в Димитровград”, чийто ав
тор е Момчило Андеевич, дъл
гогодишен градски библиоте
кар.

Сто години са достатъчен мо
тив да напиша тази книга. Же
ланието ми беше да даря на биб
лиотеката, като нейн дългогоди
шен работник, нещо за юбилея.
Считам, че писмените докумен
ти за нейната работа и дълго
годишно съществуване са моят 
скромен принос за този юбилей.
Другото ми желание е моята 
книга да бъде само повод за по-

Италианският посланик

Досавлет™„ТобяДхаМИР Д°брИЧИЧ и Небойша Ра'

В

тите / *
~ отвлечени от терористите преди

един месец. В изявление за ТАНЮГ той изтъкна, че на 
представителите на Международния червен кръст непре- 
менно трябва да се даде възможност да се срещнат с 
отвлечените журналисти.
Италианският

мимкодегоо С. / /V
мпдоп; мтедагине у-..уГ /‘г' """" *<

;.у4у ;»х< У' "Т"
посланик подчерта, че пред политическите 

представители на косметските албанци се е застъпил за 
създаване на условия за свободно пътуване и работа 
журналистите в Косово и Метохия.

УСТГЛЬ-А.

ЧИТАЛНИ*
■

р.,,. „на

^„ I\ Л/А
/иI •‘•ру">'* •"

г . - ■

нататъшни изследвания на исто
рията на библиотеката в Дими- ОчУА. 
тровград, които още повече ще 
допринесат за проучаването на 
културното наследство на този 
край,’ каза авторът на моногра
фията Момчило Андреевич.

На около 70 страници той дава 
голям брой сведения - от инициа
тивата за създаване на биб
лиотеката през далечната 1888
г., нейното създаване десет го- ”Камик”. ислав Йованович, Иван Иванов
ди”{*т п°‘късно П°Д назван- "Народната библиотека зае- и Милан Виденов, учениците от 
ие Царибродско градско чита- ма видно място в културната ис- Гимназията Невенка Глоговац, 
лище, Царибродско бежанско ТОрия на Димитровград. Този ду- Горан Игич и Мая Йеремиева и 
читалище след Ньойския дого-

ЛЮБИША САМАРДЖИЧ 

ЩЕ ИГРАЕ ЦИГАНИН В 

БЪЛГАРСКИ ФИЛМ ЗА 

РОМИТЕ

"Т
/. . ' У У-... 'X

м ум /уУА- •'/'у

Уставът на царибродското градско читалище и писмото, с което 
същият се потвърждава от Министерството в София.

Популярният сръбски актьор ШВ 
Любиша Самарджич ще I 

играе главната роля в българ- I 
ски игрален филм за ромите. I 
Това съобщи продуцентката ЩШш 
Вася Раева, която е и сценар- Ш&Л 

ист на проекта, носещ 
заглавието ”Чао, Кустурица”. к* 4 

"Предложих на Любиша да як^" 
ми стане копродуцент и той I 

се съгласи, дори изяви I 
желание да играе главната I 

роля”, похвали се г-жа Раева. I 
През юли тази година тя се I 
срещнала със Самарджич, В--. 

след като той й се обадил, че I

ховен фар вече един век освет- учениците от Основното учнли- 
вор, връщане на читалището в дява и пълни с дълбочината и ще Желько Калезич, Милица 

и*56 "V- ,,сг^даване красотата на литературата ду- Велчева и Диана Йеленкова. 
на библиотека Христо Смирне- цщ-ге на хиляди читатели, които По повод юбилея и промо- 
нски през 1945, библиотека към първата си книга са взели в ръце цията на монографията беше от- 
Центъра за култура до самосто
ятелна Народна библиотека дн
ес. В книгата са поместени мно-

жш м тъкмо в този културен и обра- крита и изложба на архивни ма- 
” териали, документи за миналото 

каза рецензентът на книгата на библиотеката, стари книги и 
жество фото копия на оригина- Слободан Кръстич, журналист и 
лни документи, включително и публицист от Ниш, по потекло век в Цариброд, 
първия Устав на читалището, от Димитровград, 
одобрен с указ на Министерст-

зователен храм и светилище,

книги, печатани през миналия

А. Т.
По повод стогодишния юбн-

ДОВЕЧЕРА В МАЛКАТА ЗАЛА НА ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА В ДИМИТРОВГРАД
,м ПРОМОЦИЯ НА ” АНТОЛОГИЯ 

НА БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ”
е във възсторг от сценария.

Двамата подписали пакет ”р„биша Самарджич е на път да 
документи, с които Вася зарадва отново българската 

Раева ще кандидатства за публик с таланта си
държавна субсидия от На

ционалния филмов център през декември. 
"Филмът разкрива сложната душевност на циганите и таланта им 

да оцеляват", издаде сценаристката. В него има и любовна история, 
интрига, екшън, но и апел за повече толерантност към мургавите 
НИ събратя. ('С.ДЛ.ИЧ.И труд")

й щ

За книгата ще говорят Добросав Бйслстич, 
Марин Младенов, Татяна Дункова, Сава Пе- 
нчич, Денко Рангслов н Драган Момчило- | 
вич, а сред участниците в промоцията щс 
бъдат и б ългарските пости Николай Кънчев 
и Бойко Ламбовски

'шМАГИИ МЛАДЕНОВ I ТЛЦЛНЛ дункоал

ГЛТАРСКА П0РЗИ1А 

БЪЛГАРСКА ПОЕЗИЯНиколай КЪНЧЕВ По повод Годината на кул турата и 100-годшшш- 
нвта на димитровградската Народна библиотека 
па 20 ноември от 18 часа а малката зала на 
Центъра за култура в Димитровград ще 
промоция на "Антология на българската поезия 
от втората половина па XX аск”. За книгата щс 
говорят нейните съставители д-р Марин Младе
нов и Татяна Дунковп, както п директорът па 
Завода за учебници от Белград проф. д-р Добро
сав Бйелетич, рецензентът д-р Сава Пепчпч, ре
дакторът на списанията и книгоиздателската дей
ност а нашето Издателство Денко Рангслов и 
авторът на илюстрациите Драган Момчиловци, а 
сред участниците в промоцията ще бъдат и

български поети Николай Кънчса и Бойко 
Ламбовски. Катерини Марякоиич и Саднк Хами- 
дович ще рецитират стихове от Антологията.

На над 460 страници на "Антология на българ- . 
ската поезия от втората половина на XX аск с по I . 
няколко антологични тнроби са представени нид |
90 български поетеси и поети от няколко пок- 
олсния и различни литературни и стилови напран- г . 
ления. Това капитално произведение е съвместно 
двуезично (на български и сръбски) издание на 
3аноди за учебници от Белград и издателство г ,
"Братство”. Отпечатано беше през първата поло- | ------- 1,"....... ЩШЯ а ■ 1 .,1......д—_з

нагази година в нишката печат...... Прос

СЪС СКРЕЖ ПО 
ВЕЖДИТЕ И СНЯГ 
В КОСИТЕ

сс състои
АНТОЛОГЩА I АНТОЛОГИЯ

.. .. ‘Ул: ■!,

Осъмнали сред коешпииа, сме живи. 
И костите безжизнени йройукваш, 
Подсказващи за вътрешния огън 
на вече вкочаиенише дъроеша. извест

ните
Това е зимата на всички зими. 
Въздишките на изворите вдигаш 

въздуха въздушните мостове 
до сшейен на застинала вихрушка.

Макар че всичко се чеше в очите 
и всичко се съвйада с белотата, 
свешъш е кръстословица без думи 
и всеки с участта си н решава.

във

вина
пета”.
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• ПО МНЕНИЕТО НА МЕДИЦИТЕ ЗДРАВЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ В БОСИЛЕ- 
ГРАДСКА ОБЩИНА Е НА ЗАДОВОЛЯВАЩО РАВНИЩЕ, ОБАЧЕ...

БОСИЛЕГРАД

ПОДГОТОВКИ ЗА 

ОЗНАМЕНУВАНЕ НА 

ЮБИЛЕИТЕ ОТ ТОЗИ ВЕК

ПОЧИНАЛИТЕ СА 

МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ 

НОВОРОДЕНИТЕ
Здравословното състояние на насе

лението в Босилеградска община е до
бро, понеже всички параметри покач
ват, че през последните няколко години 
няма епидемии, намалява броят на за
болелите от заразни болести, смъртно
стта на кърмачетата е малка, цялостно 
се прилагат превантивните мерки... Ед
инственото неблагоприятно обстоятел
ство е това, че броят на починалите е 
по-голям от броя на новородените. Това 
обаче не е изненадващо, като се има 
предвид големият брой старчески семе
йства в общината, се казва в информа
цията на Здравния дом в Босилеград, 
която ще обсъдят отборницитс на ОС 
към края на гоя месец.

В Здравния дом работят 88 души, от 
които 16 са лекари (от тях 8 са специал
исти и 4 на специализация), 8 зъболе
кари (двама специалисти и двама на спе
циализация) и 38 медицински сестри и 
техници. Бързата помощ работи непре
къснато, останалите служби са на една 
смяна, а специалистите се отзовават ви
наги, когато трябва да се помогне, до- 
като зъболекарската служба работи на 
две смени. В здравните станции в Горна 
и Долна Любата, Горна Лисина и Долно 
Тлъмино медикотехници и сестри ра
ботят всекидневно, а лекари по обща 
практика идват три пъти през седми
цата (в Д. Любата два пъти). В амбула
торните в Бранковци, Дукат и Назъ- 
рица лекар идва един път в седмицата, 
често пъти за две седмици или пък изо
бщо не идва, когато пътищата са непро
ходими. Зъболекарската служба в стан- 
циите работи един път в седмицата.

В работата си Здравният дом е из
правен пред редица проблеми, се казва 
в информацията. Общината е полупла
нинска, пътищата са лоши, през зимата 
често непроходими, така че е много тру
дно да се окаже помощ вкъщи на ста-

ДоПълнителен Проблем за 
здравеопазването в 
общината Представлява 
драстичното Повишаване на 
ПаршиидПиицяша от юни 
насам. Поради това много 
от хората не са в състояние 
да Платят всичко и затова 
или не отиват на Преглед При 
лекар, или Пък не куПуваш и 
не уПотребяват необ
ходимите лекарства.

рите хора по селата. Проблемът се ус
ложнява и поради липса на возила. През 
тази година е набавена една съвременна 
линейка, а една лека кола дари ОС, но 
са нужни поне още две специализирани 
коли за движение по полупланинските 
предели и една лека кола!

Снабдяването е централизирано и е 
на равнище на Здравния център във Вр
аня. Особени проблеми в работата съз
дава липсата на съоръжения и апарати, 
а поради недостиг на средства все още 
не са ремонтирани видеозонът, някои 
апарати в лабораторията и повечето от 
зъболекарските машини. В информа
цията се посочва, че напоследък серио
зен проблем създава и липсата на го
риво на единствената бензиностанция в 
града. Поради тази причина болните са 
принудени сами да си осигуряват гориво 
от черноборсаджиите, разбира се, на 
по-висока цена. Все пак в момента най- 
сериозен проблем е липсата на лекар
ства, санитарни материали и на реаге
нти, се посочва в информацията и под
чертава: "Много очаквахме от акцията 
"Стопанството и гражданите за здра
веопазването", но досега в Здравния 
дом не е вложен нито динар".

Оформен е Инициативен комитет, който да подема инпциатнпи за честването на 
знаменитите дати, определящи юбилеите

И в Босилеградско хората с голям оп
тимизъм, с вяра и надежда в новия ми- 
лениум се готвят да се сбогуват достойно 
с двадесетия век. Защото, въпреки че този 
край (отново) е населен преди около че
тири века, и тук най-значителното и най- 
същественото в прогреса и бита на хората 
датира именно от този век. Така е в цялата 
ни страна, така изобщо е и в света.

По решение на Изпълнителния съвет 
на Общинската скупщина в Босилеград е 
сформиран петчленен Инициативен ко
митет, който да подема инициативи за че
стването на юбилеите от този и за по
срещането на новия век. Комитетът ще 
приема предложения не само от предпри
ятия, организации и ведомства, но и от 
граждани, докато се сформира компетен
тно общинско тяло, наприемер комисия 
или нещо подобно, което да изработи кон
кретна програма, определяща съответни
те дейности във връзка с честването на 
юбилеите и знаменитите дати през 1999,
2000 и 2001 година. Разбира се, едно такова 
тяло трябва да бъде съставено от компе
тентни и авторитетни лица от различни 
браншове и институции, които имат же
лание да дадат своя принос в ознаменува- 
нето на незабравими дати и юбилеи.

Очаква се един такъв колективен ор
ган да започне да действа още в началото 
на 1999 годпна. За това съществуват твъ
рде убедителни причини. На 17 януари 
1999 година например се пада 50-годишни
ната на печата на българската народност 
в Югославия. На тази дата излезе от печат 
първият брои на вестника "Глас на бълга
рите в Югославия”. Неговият пръв редак
тор беше Драган Дойчинов, днес вече пок
оен, роден в село Гложие, по професия

п]0ВШК0 1

учител.
По-късно, през 1959 година, се поставя 

началото на седмичника "Братство", след 
което се стига и до сформиране на Из
дателство ’ ’ Б ратство" 
нията "Мост", "Другарче" и киигоиздате- 
лската дейност.

В продължение на няколко десетиле
тия се увеличават и усъвършенстват ме
дните на нашата народност. 1971 година се 
свързпа с началото на създаването на еле
ктронните медии. Тогава се създава и ра- 
диоемненята на българската народност, 
която се излъчва по вълните на Радио 
Ниш, а от 1977 година в информационния 
ефир зае своето място и Телевизионният 
журнал на български език. Най-младата 
медия в Босилеградска община е Радио- 
Босилеград, който датира от 8 септември 
миналата година.

Предстоящата година е под знака и на 
70-годишния юбилей от първата електри
фикация на Босилеград и село Райчилов-

, включващо слиса

ни •
Ще се навършат и 110 години (1889- 

1999) от момента, когато на 27 ноември 
1889 година Босилеград е станал админис
тративно-управителен, образователно- 
културен и стопански център на община
та. След това е изготвен Регулационен те
хнически план, според който от 1919 год
ина Босилеград започва да се градоустро- 
ява и фактически става град.

Юбилеите, които ще се честват, са не
разривно свързани с миналото ни и ще 
вдъхновяват новото поколение за твор
ческо изпълняване на задачите в новия 
век. в. в.

Стоян ЕВТИМОВ

1Г СВЕТЛИНИ И СЕПИИот свой ъгъл
* ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА 

КУЛТУРНИЯ ДОМ В С. 
БЕЛЕШ наскоро трябва да 
бъдат бетонирни 200 м2. 
Работите се провеждат от 
строителната фирма "Градня” 
от Димитровград, а стойността 
им е 24 000 динара. Културният 
дом в Белеш е с обща площ от 
около 300 м2.

* ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА МО 
ВИСОЧКИ ОДОРОВЦИ И 
ГУЛЕНОВЦИ към края на ми
налата седмица тържествено 
отвори вратите си ремонти
раната голяма зала в Кул
турния дом във В. Одоровци. 
По този повод Младежкият 
театър към Народната биб
лиотека и Димитровград 
музикален ансамбъл "Нощна 
магия” изпълниха в залата 
богата културно-забавна про
грама.

* ОРГАНИЗИРАНАТА ОТ 
НАРОДНАТА БИБ
ЛИОТЕКА в Димитровград по 
повод Месеца на книгата (15 
октомври -15 ноември) и 100- 
годишнината на това културно 
ведомство акция "Читателите 
за своята библиотека” ще 
продължи до края на тази 
година. Досега 
димитровградчаните не са 
проявили особен ентусиазъм 
да подарят една или няколко 
книги на библиотеката.

(МОНОГРАФИЯТА ЗА 110-ГОДИШНИНАТА НА ТЕА- сянка върху изложбата, посветена на 110-годшпнината на теа- 
ТЪРА ХРИСТО БОТЕВ БЕШЕ ПРЕДСТАВЕНА САМО НА търа. Създава се впечатлението, че тя е скалъпена набързо, като 
СРЪБСКИ ЕЗИК) на снимките и "архивните” материали доминиращо място заемат

Състоялата се на 30 октомври т. г. промоция на монографията артистите и сцени от представления, играли и играни главно през 
"Светлините на димитровградската сцена”, написана по повод последните десетина години. ’ Златният период ’ на театралната 
110-годишнината на театъра "Христо Ботев", озадачи мнозина дейност (от 1950 до 1965), както посочва в монографията си С. 
преди всичко с привързаността си. Поканите за промоцията бяха Кръстич, е отразен само с няколко бледи фотографии (дори не 
раздадени на самодейците-артисти буквално на час-два преди всички, използвани в монографията), без портретите на редица 
самата промоция, без новоизлязлата монография, така че на пре- заслужили артисти-самодейци, постановчици, сценографи и пр., 
дставянето й те просто бяха заставени да бъдат само пасивни без необходимите сведения, конкретни данни и указания! При 
наблюдатели, респективно слушатели. Книгата не беше дадена и това няма определена систематичност (например една пиеса е 
на представителите на медиите. Вероятно заради това - да отразят играна и по няколко пъти от различни състави - логично би било 
събитието според замислите на организатора, а това ще рече, Да бъде уточнено кой състав я е играл, през кой театрален сезон 
журналистите само да преразкажат случилото се и да предадат н с кон артисти), 
изказванията на поканените да говорят за нея. А това бяха: ре
цензентът й Б. Милтоевич, авторът С. Кръстич, както и пока-

Следователно и на изложбата, както и на промоцията на 
_ монографията, различно са степенувани отделните периоди в

нените от организатора белградски театрален критик М. Мишич дейността на театъра, като доста натрапничаво проличава стре- 
и елградски режисьор Б. Глигорович. Впрочем, така и стана, межът на организатора й към самоизтъкване, сиреч: "Елате ме 
Никой друг не се обади да говори за театралната самодейност 
през изтеклите единадесет десетилетия.

~ Историята на театъра започва от преди 110 години. Преминал
ще по-голямо недоумение буди фактът, че бе извършена е и изживявал и периоди на възход, но и периоди на падения. Кой 

промоция само на сръбската версия на монографията, защото период как ще се оцени зависи от действителните му прояви, от 
ългарската е под печат и все още не е издадена. Тази при- фактите, от работата и представянето му. Най-малко ще зависи 

бързаност (да не кажа умишлена постъпка) е лишила аудито- 0т желанието на някого да се представи с ореол около главата! 
рията да чуе и българската версия, в която (по думите на автора 
й С. Кръстич) са внесени някои поправки на вече забелязани 
пропуски. И чудно ли е, че тогава цялата промоция на моно
графията стана на сръбски език, въпреки че се касае за малцин- 
ствен театър, който през 110-годишния си период е играл пиеси и жителната годишнина (110 години), но не и юбилей, защото юби- 
на български, и на сръбски език! Остава да се запитаме: ще има лейна е ^ила стогодишнината, трябва да стане насърчение за

младите да прояват още по-голям интерес към театъра.

ският

вижте: театърът - това съм аз!”

Естествено, след появата на монографията (която междувре
менно ще се допълва с нови данни), нормално е да се очаква 
повишен интерес и към театралната дейност в града. Забеле

ли промоция и на българската версия на монографията?!
Но езикът е само една СЯНКА на димитровградската сцена. 

Защото покрай "светлините" на димитровградската сцена, има и 
много "сенки". Далеч по-съществена и по-плътна е хвърлената Стефан Николов

Б. Д.
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110 ГОДИНИ ТЕАТЪР ” ХРИСТО БОТЕВ” («)

ДОМЪТ НА КУЛТУРАТА 

■ КУЛТУРЕН ХРАМ
И ЧИСТОТАТА СЕ 

КОНТРОЛИРА
5

Проф. д-р Тодор Пецсв е роден в Цариброд 
(днес Димитровград) през 1943 
новно училище и гимназия завършва в род
ния си град. Следва технология в Скопие, а 
след това завършва химия в Природоматема- 
тическия факултет в Прищина. През 1971 
година работи 5 месеца в "Гумарата” в 
Димитровград. От 1972 година работи във 
Философския факултет в Ниш - отдела по 
химия. Тук започва кариерата му на научен 
деец и университетски преподавател, 
върви по възходяща линия. През 1979 година 
защитава магистърската си работа в Прнро 
доматематическия факултет в Белград, от 
дел по химия на тема: "Приложение към ки 
нетичните методи за анализ на следи от еле 
ментн в разтвор През 1984 година защи 
тава докторската си дисертация във Фило 
софскня факултет в Ниш на тема: "Нови хо 
могенно-каталитични реакции за определяне 
на ултра-микро количества на елементи в 
разтвор.” През същата година е избран за 
доцент в катедрата по неорганична химия. 
Наскоро става преподавател в катедрата по 
аналитична химия, а след това е избран за 
редовен професор. В Природоматематиче- 
ския факултет в Прищина преподава коли
чествена аналитична химия.
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Изграждането на Културния дом за
почва През 1946 и е открит към края на 
1949 година * Какъв е бил репертоарът?

не бил завършен докрай, през есента на 
1949 г. той е станал истински храм на кул- 

_ _ турата, който донесъл много щастие на
* След величествения народен митинг царибродчани и удовлетворение на нови- 
През 1950 година се Представиха теа
тралните дейии от Нит

Проф. д-р Тодор Пецев те власти.
Както си спомня Слободан Сотиров, 

проектът на сградата на Културния дом е 
Културния дом в Цариброд се премахват направила Вера Луканска, на времето си 
много трудности, които съпътствуваха единственият специалист в тая област в 
дейността на театъра. Този нов и преди цариброд. Проектът бил 
всичко функционален обект приюти лю- ХОрКата безвъзмездно, като подарък на 
бителите на актьорското майсторство рОДНИЯ си град. Един от консултантите 
към края на 1949 година, когато се сбъдна относно проекта бил и известният сръб- 
четири десетилетия старата мечта. За ст- ски и югославски художник Слободан Со- 
роенето на Културния дом пише и в-к ХИров, чиито творби, заедно с произве- 
Глас на българите в Югославия . Вест- дения на Иван Петров и днес са украше- 

никът отбелязва, че изграждането му за- ния на този 0бект. 
почнало през 1946 година с помощта на 
държавата, новата власт и на почти вси
чки граждани на Цариброд и околността 
му. Държавата обезпечила необходимите 
парични средства, а такива средства да
вали и отделните граждани. Чрез добро
волен труд жителите на Цариброд под
готвили строителния материал, който, ка
кто се посочва във вестника пристигал 
чак от Стара планина. Така е построен 
един от най-хубавите културни домове в 
Югоизточна Сърбия, който и днес разк
расява центъра на Димитровград и се на
режда сред най-хубавите обекти, конто 
когато и да било са построени в това гра
дче. Този истински храм на културата 
стана седалище на редица институции в 
града и представлява венецът на грижата 
на държавата и властта за възпитанието, 
образованието и културното издигане на 
всеки човек.

С изграждането на новата сграда на- В условията на все По-голямо замърся
ване и все йо-голямо ",наводняване” с Про
дукти ”менте” (дори и хранителни ), какво 
може да наПравите, вие, химтште за Подо- 

но разностранна и плодовита. Досега е пуб- брение на жизнената среда, както и за Пре- 
ликувал около 80 научни трудове, предимно дошврашяване на нежелани явления? 
в научното списание "1. 5егЬ. СЬет. 5ос.п, кое
то издава Сръбското химическо дружество.
Публикувал е и в международните списания 
”Та1ата” и "КИкгосМпика Асга”. Участвал е в

Научната дейност на Пецев е изключител- отстъпен от ав-

- Тук всичко е ясно! И в производството, и 
в опазването на жизнената среда трябва да се 
прилагат научните постижения, но и строго 

научни срещи, конгреси с международен Да “ спазват законовите предписания. Ко- 
характер в страната и чужбина ( Гърция, гато така се работи, никога няма да се стигне 
Италия...) Д-р Пецев и д-р Йелица Перович Д° такива Далав/Рн с катастрофални после- 
са автори на учебника по аналитична химяя ДИДИ> какъвто бе случаят с ракията, произ- 
"Гитриметрични аналитични методи”. веждана от частната нишка фирма Живади-

г г нович . Нито един химик-технолог не би до-

ЦАРИБРОД СТАВА 
ДИМИТРОВГРАД

На 27 февруари 1950 година на сцената 
в Културния дом отново ще се представят 
артистите на Народния театър от Ниш с 
пиесата "Дрипльовци” от Матей Бор, в 
постановка на Драгутин Тодич. Нишките 
актьори увеличили голямото празненст
во на гражданите по повод променяне 
името на града. С указ на Президиума на 
Народната скупщина на Сърбия, Цари
брод получава ново име - Димитровград, 
в чест на великия български революцио
нер и приятел на югославските народи 
Георги Димитров. Нишките худояопщи се 
представили 
ния дом и то само няколко часа след ве
личествения народен митинг”.

Д-р Пецев разработва научно-приложни 
методи, свързани с разрешаването на отдел
ни химическо-технологически проблеми в

пуснал такова производство.
- Като университетски Преподавател 

производството. Ръководи редица проекти. Вие сте достигнали най-голямото звание, 
Един от тях е разработката на методи за кон- Продуктивен сте и като научен работник.

Доволни ли сте от Постигнатото?трол на отпадъчните промишлени води в 
ИВК в Пирот. Участва в два проекта, които 
се финансират от Министерството на нау
ката и технологиите на Сърбия. Тези проек
ти имат експериментален характер.

- Извървяният от мен професионален и тв
орчески път е изпълнен преди всичко с тру
долюбие, усърдие и влечение към химията. 
Мисля, че почти напълно съм успял да осъ- 

Вече 27 години д-р Пецев преподава анали- ществя своите амбиции, когато се касае за 
тична химия във Философския факултет в преподавателската ми работа и кариера. Не 
Ниш и възпитава стотици студенти. Той е (ГЬМ доволен обаче от постигнатото в обла- 
един от уважаваните преподаватели, чиито СГТ^ на научно-творческата ми дейност. Все 
лекции се слушат с интерес и удоволствие. още не съм написал комплектен учебник по 

-Старая се да вдъхна на студентите си поне количествена аналитична химия, както и 
една част от моята голяма обич към химията, сборник със задачи по същия предмет. Вече 
която нося още от ранно детство. Този амфи- няколко години активно работя върху тези
нитет към нея е една от предпоставките да се книги, които ще бъдат от голяма полза па 
ии студентите, но и принос към развитието на

аналитичната химия изобщо.

Култур-голямата зала на

Инак, до 1949 година на царибродската 
сцена са били представени и пиесите "Чу
ждото дете" от Всеволод Шкваркин, "Мо
минска клетва" от Любинко Петровнч и 

_ ____ "Руският въпрос" от Константин Симо-
пенРрГзлнчнЛи'саМспоменит=Дн мненията за «°®-истТткГсга^у^коП^е еднакъв

броя си за юни 1949 година в к I ло и. павловна. Прсподавателат по география 
българите помества на първата си стра- изпълнява ролята на студента
ница снимка на новия Културен дом в Ца- са ,ГКатя Царибродска
риброд, като се констатира, че сградата е • д ’
покритп и че следва вътрешното му обо- ^
рудппне, между другото и с релефи на те- -Истатко Станулов, наричан от всички 
ми от Мародоосиободителната война. В с гальовното Тате успешно изпълни н дв- 
същия брой се посочва, че актьорите под- сте задачи, като режисьор и носител на 
готвят пиесите "Д-р”, "Алнмпиевият чи- главната роля в пиесата Чуждото дете , 
флик", "Край мътния поток" н "Любов и - спомня си Нейкова. - И Стоян Каса- 
дълг". През лятото на 1949 г. всички тези ловнч се прояви като добър сценограф, 
пиеси били представени в царибродските Със самоотвержената си работа в театъ- 

работннчсските летовища. Въз- ра той подтикваше всички - и по-старите 
и по-младите актьори. А тогава наистина

ДИЛЕМИ ОТНОСНО 
ИСТИНСКОТО НАЧАЛО

напредва в тази област, която като приложна 
наука изисква непрекъснато усъвършенст
ване. Мисля, че успявам в това отношение, .Колко наши съ,народници следват химия
тъй като мнозина от сегашните млади препо- ^ Вашия факултет и какви са като сСПу- 
даватели и асистенти са минали през нашите (.еш-%и? 
сесии и следдипломни квалификации. Затова 
всички сме радостни от факта, че нашият . Почти във всеки курс има студенти и от 
отдел е бил своеобразен трамллинг за кадри нашите краища. Основното впечатление е, 
за стопанските колективи и учрежденията, чс те са трудолюбиви и постъпват при нас със 
но и на научни работници, в лицето на които солидни предварителни знания.Не зная 
ние виждаме нашата достойна смяна. НИя брой на дипломираните химици от на-

- шите общини, но във всеки случай той е вну-

точ-

Въпреки материалните трудности, съпът 
ствуващи образованието, Пецев и неговите
колеги следят най-новите постижения в об- _ Очевидно е, чс уйориШостта и изсле- 
ластта на химията чрез размяна на информа- до(штслскилщ Ви дух доминират над всички 
ции с колеги от Европа и света. Гова научно оср-Шнали Ваши Подбуди. Имате ли време за 
сътрудничество те осъществяват чрез елек- семецстаоШо си,за Посещения народния кр- 
тронната поща. За съжаление.те изостават ^ за някакво хоби...?

мяостт'™^0 лабораториитеРси със съвре- . Имате право. Науката е пътеводител и 
„,|(НЯ -.„аоати и пособия, а за химията, като вдъхновител в моя живот, Но със същата 

ППиложна наука,това е особено важно. сила ме привличат и семейството, и родниятприложна наука, тов ми край. И съпругата ми, а и двете ни дъщери
- И ние тук, както в.мн°™ " 'Гизюки в - студентки във Философския факултет в

химически центрове, работим в три насоки Нищ безкрайно обичат нашия край и често
областта на аналитичната химия. отиваме там, особено през ваканциите. А

- Разработка на възможно по-чувствитсл- имам време „ аа хоби. Ето снощи два пъти
ни аналитични методи, които биха дали въз- гледах българския филм Време разделно 
можност за определяне концентрацията на [Ю ед|юименния роман на Антон Дончев. А 
елементи по 1(г"%. Това ще даде възмож- сди маЛко много ме зарадвахте, когато ми 
ност яа се контролира чистотата и на най- охте к„игата с разкази от съвременния 
чистите материали. български белетрист Йордан Радичков. Слс-

Разработка на аналитични методи за оп- дователно, моето хоби е художествената лит- 
ределяне на органични субстанции на поли- ература. 
мери, анализ яа нефт и др.

- Съкращаване на времето за изработка на
анализи и др. ______

шитслен.

села и в
можпо е през септември месец те да са 
играни и на сцената на новопостроения имахме чудесен, талантлив състав, може 
Културен дом. До такъв извод може да се би най-добрият в историята на театъра 
стигне въз основа на факта, чс Народният "Христо Ботев”. Членове на театъра бяха 
театър от Ниш се представил в Цариброд професори, учители и другн интелекту- 
на 24 септември с пиесата "Измама" от алцн, а имаше и млади работници. . спех- 
Милован Глишич, постановка на Душан ът, който постигна това представление 
Антонневич, а на следващия ден (25 сеп- беше наистина внушителен и мога само да 
темпри) с комедията "Севилският бръс- съжалявам, че нямам никакъв запис нито 
нар" от Огнст Карон дьо Бомарше, също пък фотография от това време и тази пн- 
постановка па Антонневич. Тъй като ста- еса" - казва г-жа Нейкова, 
ва дума за представления, в конто има де- За щастие,такива записи и фотографии
вет, респективно 26 лица, с разкошен де- щв „ма аа времето, което предстои, 

те но са могли да бъдат играни накор,
друго място, освен но сцената на новня 
Културен дом. Друга подходящо за топа 
сцена в Цариброд не е имало. Следова
телно, макар че все още Културният дом

Слободан Кръстни

В следващия бройГСвс "Свекърво" на 
регионалните прегледи"Д, Рангелов
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СЕЛИЩАТА В СТАРА ПЛАНИНА
вяпито, включително и на територията на Стара план
ина, която сланините наричали "Маторие гори”.

Благодарение на преброяването на населението от 
1447 г. и на данъчните книги, които нодили турците, 
всичките села (с изключение на едно) във водоема на 
Височица (15 в горното и 9 в долното й течение) са 
съществували още тогава и то на същото място, къдсто 
са и днес.

Когато говорим за тези данни, трябва да се подчер-

селище. Според Цвийич, това са "тимошки тип селища”. 
Села от този трип образуват една обща зона от Дунава 
до Велика клисура.

От гръцко-средиземноморския тил, това са единст
вените сбити села, които не са възникнали по изкуствен 
начин, като чифлици или под влиянието на властта. 
Дори и в най-сбитите села от този тия се отделят групи 
сродни къщи и се наричат махали, предимно според 
рода или братството.

Тъй като става дума за много стари селища, за селата, 
а Стара планина съществуват много малко точни све
дения. Първите такива данни получихме съвсем наск
оро, след публикуването на турските данъчни книги от 
XV и XVI пек.

Трябва да се посочи, че населението в Сгара планина 
живее ”ненсторически”, така че почти не помни пред
ните си и отминалите събития. За това д-р Чирич пише: 
”Генеологическата и друга памет на населението в Го
рно Понишавие и Лужнншки край не засяга далечното 
минало, понеже в манталитета на тези хора не съще
ствува навик да се помнят и пренасят гснсологнчсските 
и други исторически факти, какъвто навик има в дру
гите общности (при черногорците например). Споме
ните на днешното население в Горно Понишавие н Луж- 
ннца не стига по-назад от втората половина на XIX век 
и само тук-таме до времето на освобождението от тур
ците”. (Д-р Й.В. Чирич, "Пирот 1817-1977“, "Пират
ски сборник " бр. 8-9)

Причините за това трябва да се търсят във факта, че 
хората в този край оставали да живеят дълго време на 
едно и също място, още от заселването си на Балкан
ския полуостров, докато динариднте, например, пос
тоянно са се преелвали и смесвали с други хора. Логично 
е пастирското население да помни предците си, понеже 
не е свързано с едно място, къща или село, така че те са 
единственият му особен белег и опора.Освен това, мноз
инството наши и чужди историци са забелязали, че гео
графското положение може съществено да влияе върху 
съдбата на определени народи.

Описвайки живота и съдбата на населението на Бал
каните от времето преди римляните, Папазоглуо пише: 
”В областта между Морава и Стара планина и на север 
към Дунава, в тази най-изолнраната част на полуос
трова, еднакво
ОТДАЛЕЧЕНА ОТ КУЛТУРНИТЕ ОГНИЩА

на Адриатическо, Черно и Егейско море е имало 
племена, които до времето на римляните си останали 
толкова примитивни, че по-точно би било да се нарекат 
диви, отколкото варвари” (Франула Папазоглуо, 
”Среднобалканскпте племена в предримската епоха”).

Макар че това описание се отнася за времето преди 
идването на славяните, географията на този терен не е 
променена и тази област сн остава и занапред затворена 
и малко позната, като някакво ”бяло петно”.

Според историческите сведения, първото известно 
племе, което населявало територията между Морава и 
Искър било племето трибали. През П век пр.н.е. тук се 
заселват галите, т.е келтите, които бързо покорили три- 
балите.

Рим владее Балканския полуостров от II век на но
вата ера, а през VI век започва заселването на сла-

Когато става дума за заселването на сла
вяните в нашите краища, смята се, че тук е 
дошла една от първите групи, още през VI в., 
а може би и по-рано. След като са преминали 
Дунава, тези славяни са се движели по те
чението на реките и заселвали равнинните 
предели край реките.

КОЛИБИТЕ - ПРОТОТИП НА 
БЪДЕЩИТЕ КЪЩИ

Съществува и мнение, за което няма до
статъчно доказателства, че тази група слав
яни отначало населявали районите край ре
ка Дунав в Северна България, понеже под 
влиянието на Византия били урбанизирани. 
Тъй като се занимавали предимно с живот
новъдство, а мочурищата край Дунава не 
били качествени пасбища, те се изкачвали на 
юг към Стара планина. И вероятно още то
гава са забелязали, че колкото повече се 
отдалечават от реката, все по-малка е смръ- 
тността от маларията, особено сред децата. 

Търсейки подходящи пасбища, те са минали гребена на 
Стара планина, заселили цялата планина и се спуснали 
по течението на Височица. От тогава най-вероятно и 
датират имената на селата, които се споменават в тур
ските тефтери.

Отначало славяните са живеели в колиби, събрани 
на групи, за по-ефикасна защита. При това са избирали 
завет, близо до питейна вода и добра почва за обра
ботка.

"Чандиото" - най-старата къща в Изатовци, 
построена през 1740-50 година

тае, че турската администрация имала един принцип - 
веднага да прави

ПРЕБРОЯВАНЕ ПА НАСЕЛЕНИЕТО
в новозавладените земи, като прави свидснция на 

обработваемите площи, населението и данъкоплатци
те. Кишата, съдържаща тези данни, се наричала ”Та- 
хрир дефтери” (Благодарение на д-р Чирич разпола
гаме с тези данни, поместени в ”Пиротски сборник” бр. 
8-9).

Така например, село Славиня се споменава за пръв 
път през 1447 г. като село с 30 домакинства и 4 вдовици. 
След това, селото се споменава н към средата на XVI в, 
и то само с 15 домакинства,4 неженени и 1 вдовица. През 
1606 г. се споменават шестима жители, отбили военната 
си повинност. Техните имена и фамилни имена били 
Драгул Милка, Стоян Стойко, Петрушин Тодор, Ра
дослав Димитрий, Тоне Драйкин и Милан Станко. Ако 
се направи анализ на имената на селяните-войници, мо
же да се стигне до следния извод: несъмнено имената 
Сшоян, Радослав, Димишрий и Милан са славянски, а 
само Драгул е румънско-влашко име.

Славиня, както и останалите селища във Висока в 
сегашния си вид, както и някога, представлява ”сбито”

Колибите са имали едно помещение, в чиято среда се 
намирало огнище. Строени са от заострени букови ко
лове, побити в кръг с диаметър от 2-4 метра, във вид на 
купа с височина 2-3 метра, изплетени от пръти, а отвън 
и отвътре измазани с глина. От външната страна са били
покрити със слама или папрат, което ги предпазвало от 
валежи. Вратата се намирала от южната страна, заради 
студените ветрове през зимата 
лескови пръти, вързванн с павит. На върха имало отвор 
за дим. В такава колиба хората са живеели, готвили, 
спели и по всичко личи, че тя е била прототип на бъ
дещите къщи.

била направена от

- Следва -
архитект Иван Димов

Пак се търсят две разяснения: 1) Госйодинкъе 
Асенко, казваш да Нравим разлика между син- 
шешизирана и синтетична храна - защо? 2) Гос
йодинкъе Асенко, хубаво дето даде йримери 
каква храна ще се яде в бъдеще (готова, комйоз- 
итна, Полусуха...). Хайде да чуем кой и как ще 
Произвежда тая храна!

дукцнята, предотвратяват аварии... Биореакторите са 
”курдисани” да работят според предварително напра
вени математически модели, а математическите модели 
представляват решение на системи диференциални ура
внения.

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН 
ВИ ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (41)

БИОТЕХНОЛОГИЯТА 

-ОТ ОПИТ ДО 

НАУКА

В съвременните бнореакторн производственият про
цес протича без прекъсвания и паузи за пълнене и 
празнене. Компютърът регулира и управлява произ
водството, а дежурните работници през това време иг
раят шахмат илн белот. Микробите, понеже са много 
дръчнц, са в постоянно съревнование кой повече да 
изяде от суровината, а човекът безочно се възползва от 
тяхната ненаситност. И то от стари времена. Примерите 
за битова мнкорбна биотехнология са не един: произ
водство на вино, получаване на кисело мляко, слагане 
на туршия и кисело зеле, топене на гръсници, месене на 
хляб с мая и т. н.

Йоско, басаджия и пудар от Глама

Асенко отговаря на Йосенко: 1) Синтетизирана хра
на е оная, която се компонира от готови хранителни 
суровини и полуфабрикати в продукт, какъвто не съ
ществува в природата; такива продукти хората приг
отвят от незапомнени времена: хляб, сирене, салам, то
рти, баница, гювеч... 2) Синтетична храна е храна, съз
дадена чрез химически реакции от по-прости органични 
съединения: изкуствено месо, изкуствено мляко, изкус
твен кавияр и пр.; такава храна се прави в по-ново време 
и все още е на експериментално равнище...

(антибиотици и др.), бноконверсия на разни суро
вини... Защо се търси помощ от микроорганизмите? 
Затова, защото те, едно, разполагат с гарнитури на все
възможни ензими (ферменти), а ензимите, нали, уск
оряват многократно химическите процеси и по такъв 
начин увеличават производството в единица време; дру
го, в оптимална среда микроорганизмите се размно
жават фантастично бързо, по геометрическа прогре
сия, и по такъв начин - с числото си - могат да увеличат 
продукцията до непонятни размери; специалистите твъ
рдят, че от един индивид микорб за ден и нощ могат да 
се умножат толкова потомци щото да покрият с пленка 
Земята... ако не действаше и т. нар. съпротивление на 
средата.

Съоръженията, в които се осъществяват желаемите 
процеси се наричат биореактори. Модерните биореак- 
тори са оборудвани с компютри, които автоматически 
дозират суровините и регулират гъстотата ни микроб
ната популация, поддържат оптимални условия за дей- 
стване на микробите - храна, влага, температура, 
светлина, налягане - контролират качеството на про-

ства

Протоколист: С. К.
Според съвременната наука в обезпечаването на до

статъчно храна за човечеството в бъдеще ще бъде впре
гната БИОТЕХНОЛОГИЯТА. Това понятие - биотех
нология - е твърде разтегливо. В най-широкия смисъл 
на думата включва редица научни дисциплини и разноо
бразна практика: производство на храни и напитки, про
изводство на енерия (от алкохол или метан), генна ин- 
женерия (от създаване на нови раси и сортове до леку
ване на заболявания), добив на различни химически съе
динения и вещества, поддържане на екологично равно
весие, подобрение на земеделието и т. н.

В тесния смисъл на дуамта под биотехнология се 
подразбира впрягане на микробни популации в произ
водството на храна и хранителни компоненти, лекар-

П. С. Госйодинкъе Асенко, викат ме басаджия не 
че свиря бас, а защойю зная басъни - баенейш - с 
кошйо облекчавам неволите на хората; При свет
лина на свещ изколача и Превърна очите срещу моя 
Пациент, слагам ръка на главата му и ПрошеПвам 
басъниш; завчера При мен намина млад човек: "Чичо 
Йосо - казва - благодаря ши за боенето и наПишкаиш 
от комовиид с травкшйе, стана чудо, оПравих се на 
оная рабойш и невестата ми е много доволна, оба
че..." - Що, обаче? "Обаче, сега свикнах с комови- 
цата, йш да ми баеш да се отвикна от Пиене”... 
Госйодинкъе Асенко, нали и моето баене е един вид 
биотехнология?

Йоско

(В следващия брой: Нищо бев диференциални уравнения...)
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СПОРТ ® СПОРТ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ШАХМАТНО ПЪРВЕНСТВО НА 
ЮГОСЛАВИЯ

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ

„РАдн™° ПОРАЖЕНИЕ на ” младост”
РАДНИЧКИ : МЛАДОСТ” 4:2 (201 а

I олямо превъзходство на домакините ппеч пх И на този гол беше Футболист от защитата

В самото начало на мача босилетяя™™т\ отбор промениха тактиката си. Орентираха се
болисти имаха добра по3ици“зГо?г1п™1ФуТ‘ КЪМ Т' нар' напа«^елна игра” и в 60 ми^та до- 
гол, обаче силншт удар та Б Воинпт,™ Н3 макините отбелязаха и третия си гол. Изстрелът 
на няколко сантиметра над напюечмят^!^™3 към вратата беше на защитника Л. Куртич, който 
След това домакините започналата взимат тен**' ВКара г<? и в 72 минУта- Въпреки че мачът беше 
и все по-често и силно па ятак^.^ "Р рошен, футболистите на Младост” не се преда- 
гостуващия отбор В пезултат иГт»81121”*1 ваха и до кРая на мача В. Манасиев отбеляза два 
минута лявото крило ,В 10 Г°^В 74 И « последната минута от двубоя,
трира, а младият но нзвънпепнп 7ЛеСН°,^ен’ . МлаД°ст игра в следния състав: Г. Митрев,
болист на домашния отбоп^А* к латлив ФУ1" А. Рехевесай, Д. Димитров, Д. Николов, Б. Вои- 
кгькнал се незаб2Гзано вР«^я МОВиЧ’ Пр°" 5?вич- Д- Насев, 3- Миладинов, В. Манасиев, М.

й°*т’л д,™*в в—”*■
минути домакините отбелязаха

УЧАСТВАТ АНИТА АЛЕКСОВА 
И ИВАН СТОИМЕНОВ

На VI международно първенство на Югославия по шахмат, което 
ще се проведе в Ниш, ще участват майсторският кандидат Анита 
Алексова и първокатегорникът Иван Стоименов от ШК "Цари
брод”, чиято ”котизация ’ вече е заплатена. Това ще бъде най- 
значителното състезание, в което са участвали тези двама млади 
шахматисти.

На първенството ще вземат участие много гросмайстори като 
Глигорич, Любоевич, Велимирович и много български, македон
ски, украински майстори на древната игра. От жените ще участва 
Наташа Бойкович, украинката Зукова, българката Велчева и 
други. Фондът на наградите е 188 хиляди динара.

УБЕДИТЕЛНА ПОБЕДА 
ШК ”Лужница” - ШК "Цариброд” 1,1/2:6, У2

В рамките на VII кръг от шахматното първенство в Нишки 
регион димитровградските шахматисти убедително се наложиха 
над ”Лужница” в Бабушнида. Победи отбелязаха Митич, Гигов, 
Анита Алескова, Миленов, Стоянович, а ремизираха И. Стоименов, 
Пецев, и М. Алксов. В момента ШК "Цариброд” заема четрвърто 
място в класирането.

ският

още един гол.

ФУТБОЛ д. с.

ПОБЕДА В ДОБРА ИГРА •т тСЪОБЩЕНИЕ НА 
ЦАРИБРОД

По повод публикуваната обява във вестник "Братство", 
№ 1715 от 13 ноември т. г., в която "Търгокооп"  ̂обявява 
за продажба свои делови помещения, между които и 
помещенията, в които се намира КИЦ "Цариброд", да
ваме следното съобщение:

Между ОП "Търгокооп" и КИЦ "Цариброд" е сключен 
договор, според който споменатите помещения на ули
ца "Балканска" бб са взети под наем до 2002 година, а 
наемът предварително е платен до 1 ноември 1999 го
дина. В съответствие с това от юридическа гледна точка 
всеки, който купи тези помещения не може да влезе в 
тях до 2002 година. Имайки това предвид, ние считаме, 
че поместената обява, и по-специално частта, отнасяща 
се до помещенията, в които се помещава КИЦ, 
"Балканска" бб, е невалидна.

■;

ЛУДНИЦА -ФК БАЛКАНСКИ 0:2 8, П. Костов 8, Гюров 8 (Ценков 7), Митов 8 (Ран-
^ тттл^тг опг» гелов 7), Д. Костов 7, Иванов 8.

11ред около 200 зрители, при студено време и Играч на мача - Гюров. Жълти картони Гюров, 
при съдийството на рефера Деян Денков от Ниш П. Костов, Д. Костов и Митов.
(7), димитровградските футболисти победиха от
бора на "Лужница” в Бабушнпца. Головете от-
белязаха Митов в 40 и Иванов в 75 минута. Рекордна загуба претърпя отборът на ”Жел-

Р з -, РВОТ° полУвРеме Дпмтуовградчанп ЮШа" срещу "Единство” от Пирот - 0:13 ! Жел- 
аха - голови положения, но публиката тря- юшани играха твърде слабо, без няколко титуля- 

ваше да чака за гол до 40 минута, когато след ра> което естествено се отрази и на играта им. В 
подаване на Гюров, Митов стреля, но вратарят последния кръг желюшани ще играят срещу лид- 
успя да отбие топката. Митов стреля отново и това ера "Единство” от Бела паланка, 
доведе до резултата 1 : 0 за Балкански”.

През второто полувреме, домакините заиграха

” ЕДИНСТВО” - ”ЖЕЛ10ША” 13 : 0!

* * *
По повод прекъснатия мач между ”Желюша” 

по-сериозно, но ^ картината^ на терена не се ц "Лужница” директорът на НФЗ Новица Груич 
промени много. Балкански” не се възползва от улица

взе решение, с което мачът се регистрира 3 : 0 за 
(Гюров, Рангелов, ”Лужница”, а вратарят Драган Йовичич се на- 

Костов). Вторият гол беше заслуга на опитния казва с 8 месеца забрана да играе. Вторият отстра- 
Иванов, който успя да го постигне в 75 минута със нен . Мариян Голубов - е наказан с 3 мача и на
силен удар от 15 метра.

"Балкански” игра в следния състав: Миялк- 
ович 8, Исич 7, М. Стоянов 8, Димитров 8, Крумов

няколкото голови положения
КИЦ “Цариброд“ 

виталния съвет 
ебойша Иванов

Председател на Упра 
Н<

казанието му вече е изтекло.

На 5 декември тази година се навършва една 
година от смъртта на нашата мила и незаб
равима съпруга, майка, баба и тъща

ДАРИНКА ИВАНОВА СТОЙНЕВА 
от с Горна Лисина, Босилеградско 

Нейната майчинска грижа, благородие и чо- 
веколюбие винаги ще носим в сърцата си!

На 26 ноември т.г. в 10 часа ще дадем помен Щ 
на гробищата в Горна Лисина. р§Ц

Каним близки, приятели и роднини да ни при- ||§ 
дружат.

Скърбящи: съпругът Иван и семействата Ди
митрови и Милошевич.

Д.с.

ейГ 1,
ШЩФФТШЮКО 23

ЗАБРАВЕН ТРОТОАР
Наистина е Похвално това, не над 90 на сшо 
от улииише в Димитровград са асфалтирани, 
обаче има едно мъничко ”Парче”, за което 
вероятно никой не се е сетил, че трябва да се ТЪЖЕН ПОМЕН

На 21 ноември 1998 г. се навършват ДВЕ ГОД- 
ИНИ от смъртта на нашия мил съпруг, баща, све- Щ 
кър, тъст и дядо

уреди.
Става дума за десетина метра от Предвид 
де пия Сйротоар в началото на улицата от 
рамПаша към Двумостисшо. На тротоара са 
"стаиионирани" дори два контейнера за бок
лук, тротоарът не е уреден и Пешеходните са 
Принудени да се движат По Платното на ули- 
иата. А улиидта води към Пазара и всеки 
Петък По нея е крайно затруднено 
движението, Понеже ШоЗаоа и колите, и 
ПешеходииШе са ”на едно място”. Асфалтът 
за десетина метра тротоар може да се оШ- 
сийе” от конто и да било улииа и да не се за-

ЕВЛОГИТОДОРОВ 
1920-1996 

от село Моинци
Благодарим ти за всичко, което направи за

II

нас.
По този повод на 21 ноември ще посетим гроба 

му на гробищата в с. Моинци и ще положим цветя.
Съпруга Иглика, син Раша, 

Мила със семействата сидъщери Вера и

ТЪЖЕН ПОМЕНбележи.
А.Т. На 17 ноември тази година се навършиха две 

тъжни го/\ини от смъртта на нашата мила съп
руга и майка

ЗЕХРА БИЛАЛИ 
(1949-1996)

Нейната топла усмивка и мил лик ща пазим 
винаги в сърцата си. Поклон пред светлата и 
памет!

Вечно опечалени: съпруг Синан и синове 
Вахид, Баким и Харис.

Под село Ръсооци бистрата, 
бърза и студена река 
Височина стремително Про
бива варовикова Прс1рада и 
изгражда труднопроходимия 
Пролом Владикина Плоча. 
Каньонът може да се мине ед
инствено чрез Плуване или 
газене. В края на клисурата 
заСючоа езерото Завой.

На снимката: Група 
природолюбитоли се опитва 
да овладее Владикина плоча 

на 15 август 1001 г.

На 22 ноември 1998 г. се навършва ЕДНА ГО- | 
ДИНА от смъртта на нашия мил и незабравим | 
съпруг, баща и дядо

РАДИВОЙ МИЛКОВ ИВАНОВ 
от Долно Тлъмино - Босилеградско I

до^лЖ^^ I
знати да ни придружат. 1

Опечалени: съпруга Стойна, син Дрпгпн. дъ- I 
щеря Милияна, зет Стоичко, снаха Благица и | 
внуците Ивана, Саша и Игор

811

Сп. Сотирое
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ХЛРАъ&У&ьСатиРа_* забава

ПОСААНИКАТ
Заладни, па се припеко уз кавторат ко сврака на юговину. И 

да ти кажем Манто, дойде ми на акъл патежлъкат на бая 
Ставрию од село Мучибабу.

- Седим си я, дедии, на дръвникат у авлиюту - поче да се 
исповеда бая Ставрия - ка откуде вратньицуту зададе се човек 
йсбаиджия и право при мене. Прийде, поздрави се, седе до мене 
и рече; "Я съм Донча Тупаджията, из градат съм па идем при 
вас да ви замолим да ме изберете за посланика, а я после има 
да напрайим «гудо од ващо село," Я зину ко клен за воду, текъв

исггуща. Уведо га дома. Одма му закла най-дебелуту 
кокошку, бабата му зготви янию, а я се растьрча од старца до 
старца, од бабичку на бабичку да гьи окам на сьбранийе. Вечерту 
на събранийето дойде и старо и кьораво и кьопаво. Бая Донча 
се у крути до масуту ко Дйока у ладну воду, премазни 
ламбросат, искашля се и одъпе:

- Другари и другаркьи! - уздъну, събра въздук и развърза: - 
Ако вийе мене изберете за посланика я има нов мое да ви 
напрайим!

- Ама какъв мое бая Дончо, па нийе си немамо реку! - уокамо

- И реку има да ви доведем!
Нийе извилнема "Алал му вера, откига тражимо теквога 

човека."
- И школьу има да ви напрайим, по-убаву и по-голему!
- Ама щоче ни йе школьа ка немамо деца! - уокаше се 

бабичкьете.
- И деца има да ви напрайим.' - опали Донча ко из прангьию.
Биде се да се йе изгорел ко да йе счупил на жешкьи угленье,

ама омъкну му се. А бабичкьете се зарадуваше, почеше да 
плескаю, да се подбуткую, па и позатегнуше шамийете. "Спре- 
ман човек. За све га бива, текъв ни требе. Дека йе бил до съга" 
- уздънуше ко болна Дона

И да видиш дедии, дойдоше изборете и избрамо га Нийе 
старцити зарад рекуту, а бабичкьете зарад децата. Пройде 
година, друга, трекьа па и половината од четвъртуту, а Донча се 

Тъгайе сельаньете решише да я отидем у градат и да се 
распитам за ньегово здравйе. Отодим ти я дедин у градат и _ 
сретнем га пред вратата на ошцинуту. Препречим му пут, па ка 
виде да нема лабаво избуречи очи

- Добар ден бая Дончо! - поздрави га и пружам му руку.
- Добар ден, добар ден! - одговори збуньен, сгавил рукье на 

дупе и само коколи да ми измърда - Ама кой беше ти, негцо си 
ми познат?!

- Море до дека да те изберемо за посланика, провърте и дърво 
и камик, а са ме не познавал!! А сечаш ли се за кокоипсуту що 
ми изеде?

- Леле бая Ставрийо, ама ти ли си? Млого си осгарел, оно 
кочка си и пройде, па се и за борави. А за кокошкуту се сечам, 
сечам!

- Нийе те байе Дончо избрамо за посланика, а после ти се

се човек не

се по

се.

Моля, ш 

докакнне
ВЪПРОС

• СТАНИСЛАВ СТРАТИЕВ

ДОБРА НОВИНА
Най-накрая и една добра новина - не сме виновни за 

СПИН-а.
Можем да си отдъхнем.
Конгоанец пръв развил болестта.
В Африка.
През 1959 година.

- Казват, че начал
никът ти бил нещо 
болен. Какво е здравето 
му сега?

- Въпросът ти е преж
девременен!

не явля.
Една такава новина ще съживи поумрелня ни имидж.
Близо до ума е, че някой може да допусне, че след като не 

сме виновни за СПИН-а, съвсем не е невероятно да излезем 
невинни и за нещо друго.

Можем да привлечем някоя и друга инвестиция.
Да продаден някой и друг завод.
Да се засили туризмът.
Да не говорим какво морално въздействие ще окаже тази 

новина върху посърналото ни национално самочувствие.
Всеки ще може да заявява с гордост навсякъде - и ний сме 

дали нещо на света, не сме виновни за СПИН-а.

СЪБРАНИЕ
В нашето пред

приятие ще има събра
ние с дневен ред от две 
точки.

Първа точка: Митко 
ще критикува директора.

Втора точка: Митко 
ще се сбогува с колек
тива!

Дано тази добра новина бъде последвана и от други такива, 
за да може изстрадалото ни отечество най-накрая да види 
светлина в тунела.

име не чу.
- Срам ме йе байе Ставрийо, млого обещава!
- Значи и ти имаш срам! А дека ти он беше ка ни лъжеше?
- Сви обещаваю байе Ставрийо, сви па и я. Айде некико тия 

пус мое и да ви склепам, ама одека воду да ви навърнем. Па и 
школьу да ви струпам, а откуде деца Видиш ли да сте у селото 
само старци и бабичкье склали.

- Па са кво да кажем на бабичкьете, надаю се и чекаю те!
- Нема кво да ньи кажеш. Мене мандатат открека За 

другьият че идем у село Тресибабу. Знам дека и они немаю ни 
реку ни деца, па и на ньи че обещам истото, да искарам йош

йе за адет доста йе. После знайе се~пензия!

(Откъс от съчинението "Добри новини")

ш7“ АСЕН
Упоритост

четири године и ако
- Значи, нийе чекамо това що ни обеща, а ти си чекаш пензию! 

А видиш ли кривакат.. И йош не бейо све дорекъл, ка погледа 
бая Донча се изгубил ко опщинскьи прирез. Побеже!

Те тека се исповеда бая Ставрия па са видиш ли Манчо, с 
кикве работе су се служили посланицити у старо време. Денъска
това га нема.

- Море байе Василе, у старо време су обещавали долньити а 
са видиш ли кико обещаваю горньити. Виде ли на телевизиюту 
кико йедън обеща на нащи пензионери, ка се бейоше дигли да 
траже пензию, а он се умеша при ньи и рече: "Нема нийедън 
държавни чиновник да узне плату додека вийе не узнете 
зийете." Пензионерити извилнеше, плескаше му, рипаше, раду- 
ваше се, па ка он улезе у власту обърну кьулавкуту!

пен-
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