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ПЪРВАТАКОЛОНКА АКЦЕНТИ ОТ ЕКСПОЗЕТО НА ПРЕМИЕРА МИРКО МАРЯНОВИЧ В НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА СЪРБИЯ

АРГУМЕНТИ ОСЪЩЕСТВЕНИ СА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИТе предписват правила
та за поведение, които тря
бва да се спазват от целия 
свят, освен, разбира се, от 
самите тях. И за това си 
имат само един, но могъщ 
аргумент - голата сила! Те- 
шко и горко му на оня, кой
то понечи да не ги спазва! 
И не е умно да им се про
тивопоставя. Да, но поне е 
честно!

И ние си имаме аргуме
нти - правдата и истината. 
Но колкото и да са мощни, 
те не са на цена. Поне в 
сегашния момент.

Избирайки между мъд
ростта, по-точно лукавст- 
вото и честта, депутатите в 
Съюзната скупщина пости
гнаха едно огромно страте
гическо мнозинство и гла
суваха Декларация, с която 
категорично се обявиха пр
отив натиска срещу нашата 
страна и грубата намеса на 
САЩ във вътрешните ни 
работи.

Освен заканите и запл
ахите с груба сила, амери
канската 
си търси (за съжаление и 
намира) и"вътрешни" хора, 
гладни за власт, които да 
служат на нейните интер
еси. И им оказва всестран
на подкрепа, дотогава, до- 
като има полза от тях.

А после?
После се знае: изслуже

ните коне се убиват! В на
вечерието на биологическ
ия им край, станали ненуж
ни никому, дори и за потър
певшите, марионетките се 
арестуват и извеждат пред 
съдилища. Правят се зре
лища, за да се накарат на
ивните да повярват, че пра
вдата е бавна, но все пак 
достъпна. Администрация
та изважда тайните си до
сиета и признава, че в ми
налото е правила грешки и 
нарушавала човешките пр
ава в Латинска Америка. 
„Мижи да те лажем!” - ще 
каже нашият шоп.

Красноречив пример за 
това е чилийският дикта
тор Пиночет. Такъв вид ли
цемерие са и съдбите на 
Андрия Артукович, Динко 
Шакич и съпругата му. В би
ологическия си залез едва 
ли ще дочакат богинята на 
правдата да си каже дума-

*Всичкн ключови показатели за стопанския ръст през тази година са положителни: заработкитс са увеличени реално, общественото потребление 
не е излязло от реалните рамки, годишното упслнчсппс на цените е двойно по-малко от процента на девалвацията на динара ^Държавните 
интервенции в областта на селското стопанство възлизат па около 5,5 милиарда динара

Преди разискванията за най- 
новия пакет закони премиерът 
на Сърбия Мирко Маряновпч 
изнесе в Народната скупщина 
експозе за резултатите през тази 
и основните насоки на икономи
ческата политика през следващ
ата година. В експозето си той 
между другото изтъкна:

- Върлуването на албанските 
терористи в Косово и Метохия и 
опитите за дестабилизиране на 
Сърбия и Югославия с помощта 
на различни видове натиск и за
плахи, преди всичко от страна на 
САЩ и НАТО, ни принудиха да 
предприемем енергични действ
ия и да отделим много повече 
средства за отбраната на стра
ната и сигурността на граждан
ите. Но въпреки това ние успя
хме да финансираме целокупно
то обществено потребление и да 
отделим средства за съживяване 
на стопанството, развитие на се
лското стопанство и стабилизи
ране на пазара изключително от 
реални домашни източници, за- 
щото не съществуваха условия 
да се осигурят заплануваните 
средства от чужбина чрез собст
веническа трансформация и дру
ги видове влагане на капитали в 
нашето стопанство.

При тези твърде неблагоп
риятни условия правителството 
на Република Сърбия успя да ос
ъществи всички основни страте
гически определения. Всички 
ключови показатели за стопан
ския ръст през тази година са по
ложителни: заработкитс са уве
личени реално, общественото 
потребление не е излязло от ре
алните рамки, а годишното уве
личение на цените е двойно по- 
малко от процента на девалва
цията на динара, подчерта репу
бликанският премиер и изказа

ване на жизнения стандарт на на
селението. Преценяваме, че с 
помощта на адекватни пазарни 
условия, активни мерки на ста
билизационната политика, уск
орено провеждане на реформи
те и по-добри отношения с меж
дународната общност през 1999 
година ще можем да осъщест
вим стопански ръст от 7 проце
нта, който е значително по-ви
сок в сравнение с останалите ев
ропейски страни.

Второ, стабилност на ценитеМирко Марянович говори в Народната скупщина и на курса на националната ва
лута. Тази цел ще постигнем с 

увереност, че народните преде- ската механизация през послед- помощта на реален и фиксиран 
тавители и всички граждани ще ните две години са вложени ок- валутен курс, рестриктивна фи- 
съумеят да оценят правилно те- оло 800 милиона динара. Цело- нансова политика и строга фи- 

купните държавни интервенции нансова дисциплина в областта 
в областта на селското стопан-

зи резултати.
на общественото потребление, 

ство - от премиите и субсидиите Затова е ключова задачата ни даСОЛИДНА ОСНОВА ЗА 
ПО-НАТАТЪШНО РАЗ

ВИТИЕ
за производството, през репро- намалим на 49,5% участието на

- Според официалните пре
ценки, през 1998 година обще
ственият продукт е увеличен с 4 
процента. Осъществен е ръст в 
ключовите сектори: промишле
ност - 5, селско стопанство (при 
неблагоприятни климатични ус
ловия) - 1, търговия - 10 II транс
порт - 4 на сто. И в останалите 
области са постигнати задоволя-

Когато става дума за издължаването на държавата към 
гражданите, ще бъде направена съответна програма. Ние сме 
правова държава и ще издължим всичките си дългове към насе
лението, но не по фиктивен или инфлационен начин. Затова ди
намиката на издължаването ще бъде съгласувана с прилива на 
средства от собственическата транформация, концесиите и 
други реални източници. Твърде важен е фактът, че с гласува
нето на съюзен закон се осигурява ссрвнсиране на старото 
валутно спестяване, понеже по такъв начин се повишава довер
ието на гражданите в държавата и се създават условия за ново, 
толкова необходимо спестяване и акумулация, заяви републи
канският премиер.

администрация

ващи резултати, което представ
лява солидна материална основа 
за по-нататъшно развитие.

С пазарно насочената си по
литика и със значителни сред- гримирането и опрощаването на потреблението в обществения 
ства правителството на Сърбия финансови задължения до вла- продукт. При планирането на 
даде своя голям принос за пости- галена капитали в развитието на републиканския бюджет за ид- 
гането на положителни стопан- агропромншления комплекс и ната година н на целокупните 
ски резултати. Финансово бяха селото - възлизат на около 5,5 обществени разходи строго спа- 
нодкрсиени програмите за съ- милиарда динара - посочи Маря- звахме това основно ограннче- 
живяванс на производството в нович и допълни, че република- ние - изтъкна Мирко Маряно-
металическия комплекс, тексти- лекото правителство е успяло да внч. 
лната, обувната и други проми- осигури добро снабдяване и ста- 
шлености. Само в програмата за билност на цените, 
възобновяване на сслскостоиан-

Правнтелството на Сърбия, 
както заяви премиерът, и през 
следващата година ще води ак
тивна социална политика, която 
ще се финансира от реални из
точници и по такъв начин ще се 
осигури редовно изплащане на 
социалните добавки. Тази редо-

РАЗВИТИЕ, ПО-ВИСОК 
ЖИЗНЕН СТАНДАРТ, 

СТАБИЛЕН КУРС-СЕСИЯ НА СКУПЩИНАТА НА СЪРБИЯ
По думите на председателя 

на сръбското пршштелстпо във 
връзка е основните цели на нк- пност "'с « гарантира и е пре- 
ономнческатп политика за 1999 Дложсния Закон за осигуряване 
година е постигнато съгласие на средства за финансирането на 
със съюзното правителство и социалните програми на Репуб-
Нснтралнптп банка. А тези цели "™» е»Рб"« през 1999^днна. 
' * Н ь ! основа на този закон допъл

нително ще бъдат осигурени 5 
милиарда динара за социални це-

ГЛАСУВАН БЮДЖЕТЪТ 

ЗА 1999 ГОДИНА
Депутатите в Републиканския парламент на Сърбия нп 

данието от 7 декември гласуваха Бюджета на Републиката за сле
дващата година, който възлиза на 21 485 милиона динара. Депута-

Косово и Метохия, Закон

засе

ел:
- Първо, максимален и реал

но осъществим стопански ръст и 
основаващо сс на него попиша-

тите гласуваха и решение за Бюджета на 
за използването на средствата на аграрния бюджет и Закон за 
обезпечаването на средства за финансиране на социалната про- ли.

та. грама през 1999 година.
Вторият ден от заседанието депутатите гласупахп изменения в 

Наказателния закон, както и в Закона за нарушенията, с което, 
министърът на правдата Драголюб Янкович, по-бързо 

и по-ефикасно ще сс защитават свободите и правата на гражданите, 
които са гарантирани с Конституцията и другите

□фПМСНЕМ
0ЕТЕРЮ2ЕМТ1 & К02МЕТ1КА

Тяхната правда обаче 
не е толкова бавна. Аресту
ват се и отвличат дори и 
генерали на Войската в 
Република Сръбска. И пак 
аргументът е грубата сила.

кпкто заяви

закони.



ДЕЛЕГАЦИЯ НА РУСКАТА ДЪРЖАВНА ДУМА ПОСЕТИ СРЮ
НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВЕН 

ТЕРОРИЗЪМ 

НА ПРАКТИКА

НЕ БИВА ДА СЕ ДОПУСНЕ ЦЯЛОСПА НА
СЪРБИЯ И СРЮ ДА БЪДЕ ЗАСТРАШЕНА

*•
♦Мнозинството граждани ос ъждат соипрититми II тсроршмп и подкрепят мирното и сприпсдлипо решение ни оснопити 
пи ршшоиршшето за всички гриждини и всички етнически и пациопални общности, подчертаха руските пирлимснтиристи 
* Делегацията беше приета от Жипадни Йопанопич и Ратко Маркоиич

шепни отвън.
Съюзният министър Йопаиович 

подчерта значението на съвместния 
проект па Рамковото споразумение 
за самоуправление в Косово и Мето- 
хня, в което са вградени пай-висши- 
те международни стандарти. Няма 
алтернатива за непосредствения ди
алог между представителите на дъ
ржавата и заинтересованите пред
ставители на политическите партии 
на албанското н останалите малцин
ства и етнически общности, защото 
това е единственият метод, с помо
щта на който може да се намери тра
йно и демократично решение за кос- 
метскнте проблеми, заяви шефът на 
югославската дипломация в разго
вора с делегацията на руската Дър
жавна Дума. Той добави, че държа
вните органи последователно реал
изират Споразумението с ОССЕ и 
добре сътрудничат с ръководството 
на Мисията н изрази надежда, че Ру
сия адекватно ще бъде застъпена в 
Мисията на ОССЕ.

Поздравявайки руската делега
ция от името на правителството на 
Сърбия и запознавайки я със съв
местния проект на Споразумението 
за политическите рамки на самоу
правлението в Космет, вицепремие
рът Ратко Марковнч заяви, че дър
жавната делегация на Сърбия е го
това да разговаря за задълбочава
нето на автономията на Косово и 
Метохия като се приложат най-вис- 
шите международни стандарти за

По повод на Декларацията на съюзната скупщина 
българският вестник "Монитор” посочва, че "Белград 
е огорчен от натиска на САЩ” във пръчки с Косово и 
Метохия.

Софийският ежедневник подчертава на първата си 
страница, че в Декларацията на Югославския парла
мент се протестира срещу натиска на САЩ, който 
пряко влияе върху стабилността на суверенна СР Юго
славия и нейните институции.

В кореспонденцията от Белград, печатана на че
тири колонки и със снимка на президента Слободан 
Милошевич в-к ”Монитор” посочва, че "Югославски-

По покана на Скупщината на СР 
Югославия многопартийна делега
ция на Държавната Дума на Руската 
федерация, оглавена от заместник- 
ръководителя на междудснутатско- 
то сдружение "АнтиНАТО" Сергей 
Глотов, тезн дни пребивава на офи
циално посещение в нашата страна. 
Руските парламентаристи най-нап
ред посетиха Косово и Метохия, а 
след това бяха приети от съюзния 
министър на външните работи Жи- 
вадин Йовановнч и вицепремиера 
на Сърбия д-р Ратко Марковнч. За 
впечатленията от посещението си в 
южната сръбска покрайнина и за 
резултатите от разговорите си с юг
ославските офшщалнн представи
тели членовете на руската делега
ция говориха на пресконференция в 
съюзния парламент.

Положението в Косово и Мето
хия се стабилизира, а всички дър
жавни органи нормално изпълняват 
задачите си. Мнозинството гражда
ни осъждат сепаратизма и терори
зма и подкрепят мирното и справед
ливо решение на основата на равно
правието на всички граждани и на 
всички етнически и национални об
щности, изтъкнаха руските парла
ментаристи по време на разговора 
си с югославския външен министър. 
Те заявиха, че са категорично про
тив всички видове натиск и заплахи 
срещу Сърбия и Съюзна република 
Югославия, както и против натра- 
пването на каквито и да било ре-

защита на националните малцинст
ва. В отговора си на въпроса за раз
ликите между плана на американ
ския посланик Кристофър Хил и 
Съвместния проект на споразуме
нието, който беше приет от предста
вители на националните общности, 
Марковнч каза, че Сърбия вижда 
решението за Космс'г в рамките на 
собствената си правна система и се 
застъпва за самоуправление на те
риторията на Косово и Метохия и на 
всички национални общности, кои
то живеят на тази територия. В пла
на на Хил въпросът за самоуправ
лението на Косово и Метохия се 
третира като въпрос за преуезрой- 
ство на цяла Югославия и като съз
даване на нова федерална единица, 
която ще се стреми да стане нова 
държава. Според този план Космет 
би бил държава на албанците с тя
хна майоризация във всички сфери 
на живота и всички държавни ин
ституции, без каквито и да било гар
анции за защита на останалите на
ционални общности от възможната 
дискриминация.

И в този разговор руските пар
ламентаристи оказах пълна подкре
па на суверенитета и инетегритета 
на Сърбия и подчертаха близостта 
между сръбския и руския народ, из
разявайки надежда, че в близко бъ
деще техните връзки ще бъдат мно
го по-тесни.

ят парламент с огорчение констатира, че през поелкед- 
нитс дни представителите на американската админис
трация грубо нападат държавните интереси на СРЮ”.

Преценявайки натиска на САЩ като груба намеса 
във вътрешните работи на СРЮ, югославските депу
тати особено подчертават, че тези действия на Ва
шингтон ”са подкрепа на тероризма и сепаратизма в 
Космет и заплаха за стабилността на региона”, пише 
"Монитор”.

В софийския вестник специално се подчетрава, че 
”САЩ нападат югославския президент за това, защото 
е категорично против отцепването на Косово от СРЮ 
и създаването на ”Велика Албания”.

Влиятелният български политически вестник ”Ду- 
ма” подчертава в обширен текст, че ”Белград е об
винил САЩ за брутална намеса във вътрешните ра
боти на СР Югославия”.

Коментаторът на в-к "Дума” посочва, че "откри
тата подкрепа на терористичните и сепаратистически 
сили в Косово представлява нарушаване на между
народните права”. И това се прави от една държава, 
каквато са САЩ, които претендират да бъдат, както се 
подчертава в коментара на българския вестник, ”най- 
демократичната на света”.

За такова поведение не съществува друга дефин
иция, освен че става дума за "държавен тероризъм”, 
против който иначе САЩ се декларира явно.

(Според ‘Политика" 6.12.1998 г.)

ДОКУМЕНТИ
Съюзната скуйщина на СР 
Югославия констатира, че:
През Последните дни се стигна до ре
дица груби найадения от страна на 
Представители на американската 
администрация Против Съюзна ре
публика Югославия, нейните 
жизненоважни държавни и национ
ални интереси и конституционни 
институции.
Новият американски натиск 
Последва след като стана известно, 
че Сърбия и Югославия не Приемат 
шезиса за ш.нар. *}изместване на 
Сърбия от Косово и Метохия”, сле
дователно, на всяка цена ще 
защитава суверенитета и терито
риалния интегришеш на РеПублика 
Сърбия и Съюзна РеПублика 
Югославия, а в Космет само 
решения въз основа на равоПрави- 
ешо на всички граждани, национ
ални и етнически общности.
Във връзка с това Съюзната 
СкуПщина на Съюзна реПублика 
Югославия

ктивните си цели на Балканите Съеди
нените американски щати, техните офи
циални представители и служби оказват 
пряка подкрепа и помощ на сепаратизма 
и тероризма и финансират противниците 
на независимостта, стабилността и про
сперитета на СРЮ. По такъв начин САЩ 
като супер сила едновременно застават в 
служба на терористите и сепаратистите, 
на онези сили, чиято декларирана цел е

ции в Азия, Голфа, в Източна и Северна 
Африка, което най-добре е известно име
нно на компетентните американски слу
жби.

тета на страната, да защитават нейното 
достойнство, а в сегашния момент преди 
всичко категорично да осуетят всеки вид 
сепаратизъм и тероризъм. Косово и Ме
тохия винаги са били, сега са и ще си 
останат неразделна част на Република 
Сърбия н Съюзна република Югославия. 
Очакваме американската общественост 
и Съединените американски щати да раз
берат и да приемат тази истина, а не да 
предизвикват кризи, да оркестрират на
тиска за цели, които крият от собстве
ната сн и от международната обществ
еност.

5. Това, че висшите американски пре
дставители заявяват, че не могат да изме
стят Косово и Метохия от Сърбия, че не 
могат да го отнемат и да го присъединят 
към някаква си "Велика Албания” все 
дотогава, докато на власт е югославският 
президент Слободан Милошевич, пред
ставлява всъщност признание за Югосла
вия и нейния президент за политиката в 
защита на териториалната цялост и су
веренитета на страната. Съюзната скуп
щина оказва пълна подкрепа на президе
нта на СР Югославия Слободан Мило
шевич да устои в отстояването на жизне
новажните национални и държавни ин
тереси, на мирното и справедливо реша
ване на проблемите в Косово и Метохия 
в полза на всички национални общности, 
които живеят в Космет и в полза на вси
чки граждани на нашата страна.

6. Избирателната воля на гражданите 
е суверенна и този принцип, върху който 
се основават съвременните демокрации, 
включително и в САЩ, еднакво е вали
дна и за Сърбия и СР Югославия. Консти
туционните органи в Сърбия и Югослав
ия не могат да се сменяват и да се назна
чават по вкуса на който и да било чуж
дестранен фактор, нито пък волята на 
гражданите може да се поставя под въп
рос. Избраните по демократичен начин 
органи и институции имат задача ефи
касно и с всички средства да защитават 
суверенитета, независимостта и интегри-

прекрояване на международните грани
ци, създаването на т.нар. "Велика Ал
бания” за сметка на територията на су
веренни държави в региона. Това пред
ставлява нарушаване на основните прин
ципи на Хартата на ООН, резолюциите 
на Съвета за сигурност на ООН, с които

7. Доколкото САЩ истински желаят 
демокрация в Сърбия и СР Югославия, те 
най-много ще помогнат за това с отме
нянето на икономическите санкции и на
тиска срещу Сърбия и СРЮ, както и с 
решителното си и принципно отношение 
към албанския сепаратизъм и тероризъм 
в Косово и Метохия в съзвучие с Хартата 
на ООН, международното право и прин
ципите на модерната демокрация. Вън
шната стена на санкциите и пряката или 
косвена подкрепа на албанските сепара
тисти не насърчават демократическите 
процеси, а сериозно им пречат.

8. Съюзната скупщина посочва, че 
мирът, стабилността и отношенията мо
гат да се изграждат само върху принци
пите на равноправие, независимост, нена
меса във вътрешните работи и последо
вателното уважаване на суверенитета и 
териториалната цялост. Всеки друг под
ход би донесъл необозрими опасности не 
само за региона, но и за международните 
отношения изобщо.

са осъдени тероризмът и сепаратизмът и 
застрашаването на трайния мир и стабил
ността в региона.

3. Апелира към представителите на 
САЩ да прекратят да лъжат американ
ската и световната общественост, че с 
политиката на закани и изнудвания про
тив СР Югославия уж допринасят за чове
шките права, защитата на националните 
малцинства и демокрацията.

4. Категорично осъжда контактите и 
сътрудничеството на висшите американ
ски представители с албанските терор
исти, убийци, похитители, както и с изяв
ени бандити на албанската наркомафия и 
на организираната международна прест
ъпност изобщо. С това американските 
представители оказват открита подкрепа 
на сепаратизма и тероризма в Косово и 
Метохия въпреки факта, че е доказана 
връзката им с терористичните организа-

ЗАЯВЯВА
1. Всеки сегашен, както и предишният 

американски натиск фактически предс
тавлява подкрепа на сепаратизма и теро
ризма в Косово и Метохия и предизвиква 
дестабилизация в региона.

2. Категорично отхвърля и осъжда вс
яко мероприятие на натиск, закана и гру
ба намеса на САЩ във вътрешните ра
боти на СРЮ. За реализацията на дестру-
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СЕСИЯ НА ОС В БОСИЛЕГРАД ГОРДАНА ПОПЛАЗИЧ:

ФОРМИРАН Е СЪВЕТ ЗА 
НАСЕЛЕНИЕТО, 

СЕМЕЙСТВОТО И ДЕЦАТА
ДИМИТРОВГРАД Е ДОКАЗАТЕЛСТВО, 

ЧЕ СЪРБИЯ Е ДЪРЖАВА НА 

ВСИЧКИТЕ СИ ГРАЖДАНИ
От здравното министерство с поискано да освободи от плащане на 
партнципации пациентите от изостаналите общини

Отборниците на Общинската 
скупщина в Босилеград в края на 
миналия месец обсъдиха и приеха 
информациите за работата на дет
ската градина "Детска радост”, ос
новното училище ”Г. Димитров”,
Гимназията и Здравния дом

отношение те поискаха централ
ната аптека на Здравния дом по- 
редовно да зарежда обществената 
аптека в Босилеград и Здравният 
център от Враня да изпраща ле
кари специалисти, каквито няма 
босилеградското здравно ведомст
во и от чиято помощ се нуждае 
населението в общината. Отбор- 
ннците подчертаха, че сериозни 
проблеми в здравеопазването на 
хората от общината представлява 
и драстичното повишаване на пар- 
тнцнпацията, която сега възлиза 
най-малко на 9 динара. Затова те 
поискаха здравното министерство 
да я намали или премахне за хората 
от икономически изостаналите об
щини, каквато е и Босилеградск- 
ата.

В края на миналия месец в Димитровградска община пребивава Гордана Поплазич, министър на местното 
самоуправление в правителството на Сърбия. След като проведе разговори с общинските ръководители и 
посети Димитровградската гимназия, тя се срещна с местните журналисти. Предоставяме ви въпросите на 
журналистите и отговорите на министърката.
* Как оценявате визитата си в Ди
митровградска община?

- Направих това посещение е 
цел да се запозная с местните пр
облеми в общината. Председа
телят на Общинската скупщина 
г-н Никола Стоянов наистина 
имаше е какво да се похвали, ка- 
кто и да ме осведоми за онези 
неща, които липсват в тази ср
еда. В това отношение аз напри
мер разбрах, че пътната инфрас- 
трукура в общината не е на задо
волително равнище, тъй като са
мо 10 на сто от пътищата са ас
фалтирани, което е недопусти
мо. Това е голям пречка за сто
панското развитие на общината 
и причина за миграцията на насе
лението. Има много хора, които 
са отишли оттук и то главно във 
вътрешността на страната, ко
ето подсказва, че хората са се тсрство?
изселвали предимно поради ик- - Към нашето министерство самоуправление, 
ономическн причини. Несъмне- се обръщат граждани, които из- начава, че занапред няма да се 
но е, че правителството на Сър- искват от нас да реагираме в оп- допускат грешки. Във всеки слу- 
бия трябва да предприеме мер- ределени органи на местното са- чай, ако се стигне до нарушения, 
ки, с които да стимулира тези моуправление. Разбира се, към съответните инспекции ще рег- 
хора да започнат да се връщат в нас се обръщат и общини, които истрират това и ще дадат ука- 
своя роден край. изискват най-често да протежи- зания на местното самоуправле-
* Досега сте обиколили няколко раме някакъв техен иск в някое ние как да поправи тези грешки,
крайгранични общини. Кои са тех- министерство или в правителст- В други случаи нашето мннпс- 
ните общи проблеми? Вото като цяло. Все пак обръ- терство няма право да се наме-

- Общият проблем на всички щенията към нас не са много че- сва. Право да се "месят” имат
тези общини е ниският жизнен сти, тъй като нашето министер- избирателите, които на избори- 
стандарт на хората. В тези среди ство е "младо” и не разполага с те ще потвърдят мандата на пре- 
малките стопански предприят- финансови средства, с които мо- дходната власт или пък ще й гла- 
ия, които се опират на някое по- же да подкрепи някой проект на суват недоверие. При това искам 
голямо предприятие във вътре- общините. Като министър на да подчертая, че аз съм мннис- 
шността, лека-полека рухват, местното самоуправление аз се тър на всички местни самоупра- 
което принуждава хората да на- старя да подам ръка на всички вления в републиката и не ме ин- 
пускат своите огнища. Интерес- общини и да бъда тяхна връзка с тересува коя или кои партии уп- 
ното е, че почти във всички кра- правителството на Сърбия. Во- равляват в общините. Изпитвам 
йгранични общини през послед- дена от тази идея, досега обик- потребност да кажа и това, че не 
ните 20-30 години обемът на пр- олих около 50-тнна общини, но съм предполагала, че в Днмит- 
оизводството е намалял с около имам намерение да посетя още ровград има една толкова хубава 
50 процента. Това е много обез- много общини с цел да се инфор- гимназия и че тази среда се гор- 
покояващо за държавата. Дими- мнрам каква е обстановката във дее с толкова дълга културна тр- 
тровградска община граничи с Р. всяка една от тях, да разбера на ад1щня. Що се отнася до между- 
България и затова нашата дър- място какви са местните пробле- националните отношения, 
жава има особен интерес да под- ми и да помогна в решаването аех и по-рано, че тук няма ни- 
помогне развитието на тази об- им, разбира се, в съответствие с какви проблеми, когато става 
щипа. обективните възможности на дума за междунационалните от-
* Подготвя сс поп Закон за мост- министерството. ношсння.Вашатасредаеощеед-
ното самоуправление. Кога ще б ь- + Как функционира правителство- но доказателство, че Сърбия е 
де приет той? то на народното единство?

- Проекгьт за този закон е . Ние сме доволни от резул- дани. 
написан още през май т.г., но зас
ега още не е задвижена проце
дурата за неговото приемане, 
въпреки че няма никакви про
блеми този закон да бъде приет 
по спешната процедура. Във все
ки случай всички партии, които 
партиципират във властта, са се 
съгласили с този законопроект.
Този закон още не е приет, по
неже сс чака да започнат разго
ворите между републиканските 
власти и представителите на по
литическите партии на космст- 
ските албанци. Известно е, че 
поради специфичното положе
ние на южната сръбска покрай
нина начинът на избирането и 
функционирането на органите 
на местното самоуправление в 
Космст е регламентиран по-раз
лично.

и из
вършиха изменения и допълнения 
към Статута на Центъра за кул
тура. Образователните ведомства, 
беше подчертано, работят норма
лно и в съответствие с материал
ните си възможности. Известни 
затруднения се чувстват в работа
та на Гимназията, която следобед 
провежда обучението в сградата 
на Основното училище.

Здравният дом работи при из
ключително трудни условия, беше 
подчертано по време на разисква
нията. За да се облекчи положе
нието, отборниците поискаха от
говор на въпроса колко средства 
са събрани в акцията "Стопанст- 

гражданите за здравеопаз
ването”, която се води в Пчински 
окръг, и защо досега в Здравния 
дом не е вложен ннто динар. В това

голямо внимание. Общо взето, 
отношенията между трите пар
тии, които влязоха в състава на 
настоящото правителство, 
съвсем коректни и СРС няма ни
какви забележки в това отноше
ние.
* Как оценявате работата на мест
ното самоуправление в Димитров
градска община и осъществяване-

са

то на малцинствените права в тази 
среда?

- Дали органите на местното 
самоуправление работят в съо-На сесията беше формиран 

Съвет за населението, семейство
то и децата, който ще действа към 
ОС и ще поеме задачата да следи 
демографските процеси и да раз
движва акции за увеличаване на 
раждаемостта в общината.

тветствие с законните предписа
ния, или не - аз се запознавам въз 
основа на отчетите на съответ
ните инспекции. Този път не мо-вото и
жах да направя това, което не 
означава, че не съм се информи- 

* С какви проблеми се среща най- рала по-рано. Всъщност досега 
често ръководеното от Вас минис- не съм забелязала грешки в ра

ботата на органите на местното 
но това не оз-

Гордана Поплазич

• ОТБОРНИЦИТЕ ПИТАТ, ОС ИМ ОТГОВАРЯ

НА НЯКОИ ВЪПРОСИ ОБЩИНАРИТЕ 
ТРЯБВА ДА ДАДАТ ПИСМЕНИ ОТГОВОРИ

Установената практика отборниците да поставят въпроси, а пред
ставители на Общинската скупщина да им дават отговори беше спазена 
и на тази сесия. На някои от въпросите отговори бяха дадени веднага, 
докато на други те ще последват в писмена форма или пък на след
ващата сесия.

Стоичко Андонов попита защо не продължи изграждането на пътя 
Минчов мост - Любата - Крива Фея и какво стана с акцията за въвеждане 
на телефони в селата. Председателят на ОС Сотир Сотиров отговори, 
че по въпроса за изграждането на тоя път са запознати Началството в 
Пчински окръг и Правителството и че "според всички критерии той 
трябва да има предимство”. Не сме се отказали, каза Сотиров, и от 
прокарването на телофонни линии в селата. Проектът е изготвен, но не 
е известно защо Телеком не започна да го реализира. ”3а следващата 
сесия, която ще се проведе към края на декември, ще поканим пред 
вител и на Телеком, които подробно да ни информират по въпроса”, каза 
той.

ста-

Драган Иванов попита защо не е реализирана програмата за прокар
ване и разчистване на местни пътища вТлъмински район, а Ст. Андонов 
защо това не е станало и в Горна Любата. Васил Йованчов, председател 
на ИО на ОС и директор на Дирекцията за строителни площи и пътища, 
в която се вливат и средствата от самооблагането, каза, че "това с 
станало поради липса на средства и че онова, което не е релаизирано 
през тази, ще бъде завършено през следващата година”. На въпроса 
Кроне Николов какво е станало с изграждането на запланувания транс- 
латор в Тлъмински район и защо домакинствата в този край всс още 
плащат такса за ТВ апарати, когато РТС миналата година взе решение 
да ги освободи от нея, председателят Сотиров отговори, че за трансла- 
тора са извършени всички подготовки и че изграждането му ще станс 
идващата година”. Защо решението на РТС не с приложено, не е из
вестно. "Ще поискаме от компетентните органи да го приложат”, каза 
той. Ганче Василев попита кой е собственик на Кооперативния дом в 
Райчиловци и кой даде негови помещения на трети лица; защо явното 
комунално предприятие "Услуга” не събира боклука и на домакин
ствата от с. Райчиловци; защо постоянно с коли, строителен материал 
и дърва е задръстена улицата от АТП към Райчиловци и защо някои от 
кафенетата в града работят цяла нощ и "тровят” младежта. В отговора 
бе казано, че за собственици на Коопреативния дом сс пишат "На
предък" и "Слога” и че второто предприятие е дало под наем 
помещения. Понеже не е напълно известно чия собственост са наистина 
кооперативните домове в общината, отборниците взеха решение 
въпрос да бъде допълнително проучен. "Услуга", беше отговорено, е 
задължена да оказва услуги на домакинствата и в Райчиловци, а по 
въпроса за задръстването на улиците трябва да сс ангажира комунал
ната
общинско решение, беше до 24 часа, сега отборниците взеха решение 
то да бъде до 23 часа.

Отбориикът Василев поиска отговор на още два въпроса, който да 
бъде даден в писмена форма: "на кои хора е причинена материална 
щета, ако наистина е причинена, при прокарването и разчистването на 
местни пътища в общината и колко им е платено от средсвата от 
местното самооблагане" и "защо извънредно са повишени заплатите на 
общинските функционери и на каква сума възлизат те сега"?

аз зи
на

държава на всичките си граж-

* Как коментирате идеята на ака
демика Мнодраг Йовичич Сърбия

тптите, конто досега постигна
хме, но това нс означава, че тс не 
са могли да бъдат и по-добри. Но Д“ бъД° разделена на 9 региона ? 
трябва да разберем, че е имало 
обективни фактори, които са за- Всеки има правото да изразн мн- 
труднявали работата на това еннето си, но се знае кой е ком- 
ирнвнтслство. Когато 3 полити
чески партии партиципират във тези въпроси, 
властта, тогава сс стига немнну- * След Вашето посещение може ли

- За тази идея не съм чувала.

петентен да взема решения по

свои
Димитровградска община да раз-смо до политически компроми- 

си. Всички тези партии иматсоб- чита на повече средства от рспуб-
ликннекня бюджет?

тоя
ствено становище във връзка с 
решаването на някой конкретен 
въпрос. Съществуват линии, под 
които пито една партия не иска 
да слезе. Най-важният въпрос, с 
който се ангажира топа прави
телство, бе косметскатп криза.
Въп връзка с този въпрос ние нашето министерство да даде по- 
постнгнахме абсолютен компр- зитивна оценка за изискванията

на тази община.

- Лично аз не мога да обещая 
финансови средства на община
та, но мога да обещая, че ще им
ам предвид нейните потребности 
и изисквания. Ще се постарая ви
наги, когато това е необходимо.

инспекция. Работното време на кафенетата, според досегашното

омис. Освен това, и на икономи
ческата политика е посвещавано В. Димитро*

В.Б.
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СПС В 
БОСИЛЕГРАДСЪОБЩЕНИЕ НА 00 НА СПС В ДИМИТРОВГРАД

ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ В 

ОТБРАНАТА НА РОДИНАТА
МЕСТНОТО 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 
ФУНКЦИОНИРА УСПЕШНО

Организирането на местното самоуправление, функционира
нето на локалната власт и Проектопрограмата за обществено-ик
ономическото развитие на общината през следващата година - това 
бяха въпросите, но които говориха членовете на Общинския отбор 
на СПС в Босилеград. По първия въпрос докладва Никола Савов, 
секретар на Общинската скупщина, който подчерта, че местното 
самоуправление и локалната власт са установени на законни основи 
и съответни правилници, както и въз основа на досегашната прак
тика и жизнените потребности на хората.

След дълги разисквания и различни мнения беше прието ста
новището, че мссгното самоуправление и локалната власт са срав
нително добре организирани и успешно изпълняват функциите си. 
Разискванията бяха придружени и от различни забележки за рабо
тата на някои общински органи и тела. При това бе подчертано, че 
занапред всички общински фактори още по-успешно трябва да 
удовлетворят изискванията и потребностите на хората.

Когато пък става дума за проектопрограмата за обществено-ик
ономическото развитие на общината през следващата година, чле
новете на ОО на СПС в Босилеград са на мнение, че заплануваните 
дейности са реални и доколкото бъдат реализирани, може да се 
очаква да бъде направена крачка напред в икономическото разви
тие на общината. Разбира се, за целта е необходима по-голяма 
финансова помощ от съответните републикански институции.

Социалистите и гражданите в Димнтровгр- ствпт всички досегашни терористични нападс- 
ад, като мултинационална община, пат>лно пия, отвличания и убийства па войници и ноли- 
подкрепят Декларацията на Съюзния парламе- цаи. Повечсто от 310 терористични нападения, 
нт но повод актуалння натиск срещу СР Юго- избиването на 15 души и десетките похитени 
славия. С тази Декларация на Съюзната скуп- само в периода след подписването на мирното 
щина се защитава независимостта, тернторнал- споразумение дава ясна представа за намере
ната цялост и и суверенитета на нашата родина ннята на албанските терористи, охрабрени от 
- се казва в съобщението.

Нашата страна безброй пъти досега е по
казала и доказала, че е за мирно и политическо и бъдещето на Сърбия и Югославия оказваме

това американско становище.
В името на мира, свободата, равноправието

решаване на всички отворени въпроси, вклю- пълна подкрепа на всички усилия, които се по- 
чително и на сегашната криза в Косово и Мето- лагат от страна на републиканското 
хия и едновременно с топа е категорична п от- то ръководство за решаването на косметския 
браната на основните си стойности и базисните проблем. Подкрепяме Съвместното нросктосн- 
си държавни интереси. Най-новите американ- оразумение за политическите рамки на самоу- 
ски закани и натискът, грубата намеса н охря- правлението в Косово и Метохия, понеже то 
бряването на уж демократическите полнтиче- обезпечава равноправен 
ски сили и т. нар. незапненми медни п Сърбия не ционалии общности и всички граждани в тази 
е нтцо друго, освен пряка подкрепа на албан- наша южна покрайнина, и апелираме кз>м пред- 
ския тероризъм и търсене на такива нолпти- ставителите на останалите политически партии 
чески сили, които ще се впрегнат в ио-ната- на албанците да се включат в диалога за мирно 
нъшното разпокъсване на Югославия. С топа решаване на проблема. И нашият пример на 
окончателно беше разобличено цялото лице
мерие на онези, които се кълнат във полята на

и съюзно-

жипот за всички на-

многонационална среда показва как може съв
местно и равноправно да се живее, се казва в 

народа и в демокрацията и в пълна светлина съобщението на ОО на СПС в Димитровград и 
изпъкна начинът, по който се желае да се сът- се подчертава, че и този път се отдава признание 
вори новият световен ред. Диктатът на силата на всички полшцш и югославски войници, които 
беше постоянен по време на югославската кри- с голяма самоотверженост занщтаваха интегри- 
за и по-специално в косовската драма. С този тета на СР Югослапия. В тези усилия участваха 
най-нов натиск срещу СР Югославия и Правите- и граждани от нашата община и ние им отдаваме 
лството на Сърбия се желае извън европейски- необходимото уважение за патриотизма и хра- 
те документи за правата на националните мал- бростта им. Социалистите и гражданите в на- 
щгаства, стандартите на ООН и в разрез с кон
ституционните решения да бъдат наложени ре- браната на независимостта, интегритета и су
шения, които представляват всъщност отстъ- веренитета на своето отечество -СР Югославия, 
пка пред сепаратизма и тероризма и подкрепа се казва в съобщението, подписано от предсс- 
на намеренията нм да отцепят Косово и Мето- дателя на ОО на СПС в Димитровград м-р Дра- 
хия от Сърбия и Югославия. За това свидетел- ган Колев.

м. я.
БОСИЛЕГРАД

ИЗБОРИ В
ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 

ЗАПАСНИТЕ КОМАНДИРИшата община си остават последователни в от-

В организацията на запасните командири в Босилеградска об
щина, в която активно действат 5 местни организации се провеждат 
избори. Досега са проведени отчетно-изборни събрания в три ме
стни организации. За председател на местната организация в Горна 
Лисина, в която членуват и командирите от запаса от Горна и Долна 
Ръжана и Долна Лисина, е избран Боян Иванов от Г. Лисина. За 
председател на местната организация в Райчиловци, в която члену
ват и запасни командири от Радичевци, Ресен, Бресница, Буцалево, 
Млекоминци и Рибарци, е избран Драган Тодоров от Райчиловци, 
а за председател на местната организация в Долно Тлъмино, в която 
членуват запасните командири от Тлъминскпя район е избран Асен 
Иванов от Бистър. Освен председатели, местните организации из
бират и секретари и касиери, както и делегати за Скупщината, 
която ще наброява 13 души. Тези дни ще се проведат отчетно- 
изборни заседания и на местните организации в Босилеград н Горна 
Любата, а до края на месеца ще се проведе и отчетно-изборно 
събрание на Скупщината на общинската организация на запасните 
командири.

Председателят на Общинската организация на командирите от 
запаса в Босилеград Стоплко Смилков подчертава, че изборите са 
удобен момент да се обсъди досегашната четиригодишна дейност и 
утвърди ориентационна програма за предстоящия период.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОО НА СРС В ДИМИТРОВГРАД

ДЕПУТАТИ ■ РАДИКАЛИ ЩЕ 

ПРИЕМАТ ДИМИТРОВГРАДЧАНИ
Републикански депутати от Сръбската ради

кална партия в Пиротски окръг ще приемат жи-
партия и от тези визити е имало и конкретна пол
за. Така например след посещението на министъ- 

тели на Димитровградска община в помещенията рката на грижите за семейството в Димитровград 
на тази партия в Димитровград и ще се запознават съответното министерство е отделило средства за 
с техните проблеми, беше съобщено на прескон- Детската градина в село Желюша”, напомни Мла- 
ференцията на Общинския отбор на СРС, която
се проведе в средата на тази седмица. Гошко Милков, подпредседател на тукашните

От януари следващата година депутатите от радикали, между другото изтъкна, че Общински- 
СРС от Пиротски окръг ще разговарят с граждан- ят отбор в Димитровград и местният отбор на тази 
ите всеки първи и последен петък на месеца от 10 партия в село Поганово неотдавна са подели ннн- 
до 14 часа. На тези разговори ще присъства и циатива за асфалтирането на пътя от това село до 
отборникът на радикалите в Общинската скуп- Погановския манастир с дължина 3,5 км. За осъ- 
щина Ицко Милев , каза пред журналистите пред- ществяването на тази идея е отделило средства и 
седателят на димитровградските радикали Кирил транспортното министерство, ръководено от Дра- 
Младенов. Той оповести, че през втората поло- ган Тодорович, член на СРС. "Заедно с местния 
вина на настоящия месец в Димитровград ще пре- отбор на СРС в Трънски Одоровци ние подехме 
бивава Пая Момчилов, министър без портфейл в инициатива за инсталирането на телефонна цен- 
правителството на Сърбия. Има верояност до кр- трала в този район на нашата община", каза Мил- 
ая на годината тук да дойде и лидерът на радика- ков, който коментира и нововъведените такси, 
лите д-р Воислав Шешел. срещу които, по неговите думи, негодуват главно

В продължение на изложението си Младенов заможните жители на страната, което е и разбн- 
каза, че целта на ОО на СРС в Димитровград е раемо, ако се има предвид, че новите данъчни 
всеки месец общината да бъде посещавана от 1-2 закони 
министри или помощник-министри, разбира се, от дани. 
редиците на СРС. Досега Димитровградска об
щина са посетили няколко министри от нашата

денов.
м. я.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА 
СЪРБИЯ ОБНАРОДВА

КОНКУРС ЗА БЪДЕЩИ 
ПОЛИЦАИ

Министерството на вътрешните работи на Сърбия тези дни 
обнародва конкурс за записване на ученици в средното училище за 
вътрешни работи за учебната 1999/2000 година. Конкурсът ще про
дължи до 31 декември тази година и в него се определят условията, 
крнтершгге и начинът на записването. Курсът на обучение е 4 
години, а броят на учениците е ограничен.

Според конкурса, право на кандидатстване в това училище имат 
юноши-югославски граждани, които сега са редовни ученици в 
осми клас или вече завършили VIII клас, а са родени след 31 август 
1982 година.

Всички лица, които желаят да се запишат в това училище, 
независимо от успеха им в основното училище се явяват на квали
фикационен изпит по сръбски език и математика. Освен това те 
трябва да изпълняват и определени условия във връзка със здра
вословното състояние и психофизическите им способности, което 
се потвърждава от съответна комисия.

Молбите с удостоверение за общия успех в V, VI и VII клас, 
удостоверение за гражданство и кръщелно свидетелство се по
дават в Отделението за вътрешни работи в мястото на пребивава
нето на кандидатите. Тук те могат да получат и по-конкретни 
информации във връзка с конкурса.

целят да натоварят предимно тези граж-

Б. Димитров

0 ЗАСЕДАНИЕ НА ОКРЪЖНИЯ ОТБОР НА ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ за Па- 
рошеки окръг се ироведе в края на миналия месец в Пирот. На заседанието, на което 
Присъства и йод Пред седателят на Главния отбор на югославските комунисти Воин 
Вулешич, бяха разгледани информациите за Провеждането на акцията ”1+1”, целта 
на която е масовизирането на Партията, Водачите на югославските комунисти от 
окръга констатираха, че на територията на Пиротски окръг тази акция се Провежда 
изключително усПешно. Лидерите на тази Партия в Димитровград осведомиха Присъс
тващите, че в Димитровградска община През Последните няколко седмици около 50 
души са станали членове на ЮК.

0
0
0
0
3 Б.Д. м. я.
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В ПРОФИТНИЯ ЦЕНТЪР КОБОС В БОСИЛЕГРАД М 35-ГОДИШНО РАЗВИТИЕ НА ХК „СИМПО“ 
ОТ ВРАНЯ

И ПОЧИВНИТЕ ДНИ СА 

ДЕЛНИЦИ
й. %/г ЦОТ МЕБЕЛНА 

РАБОТИЛНИЦА ДО 

СВЕТОВНОИЗ-

п-%

В профнтния център КОБОС н Босилеград се работи „а дое смени, а производствените мощности са 
"руските нртз.шци.С,,ТОВО' Производствеш,ят "Р»Ч“ ■« «™Р» и в събота и неделя. Не спря и през ноем-

ВЕСТНА ФИРМАВ КОБОС подчертават, че 
така ще бъде и до края на годи
ната. Защото спазването 
говорените срокове и количест
ва на продукцията за домашните

то спазването на договорените махнато. Всичките работници са 
срокове и високото качество на на съответващи работни места 
продукцията са основните усло- в зависимост от професионална- 
вия за по-нататъшното поддър- та им подготовка и потребнос- 

нтг^прргпот.т жане на сътрудшгчеството и паз- тите на фирмата. Установен е
и чуждестранни делови партньо- ара. В ЮМКО, в чийто състав 
ри е неотложна задача за всички, работи и нашият профитен цен- 

“Първн декември беше

Към края на миналия месец холдинг компания “Симпо от 
Враня отбеляза 35-годишнината си. По този повод на 27 ноември се 
проведе тържествено заседание на Управителния отбор и 
Скупщината на тази авторитетна и световноизвестна фирма. На 
него работници с по 10,15,20,25,30 и 35-годишен трудов стаж бяха 
удостоени с награди и признания, а 635-те пенсионирани работници 
получиха парична награда, възлизаща на средната заплата, която 
за десетте месеца на 1998 възлиза на 1590 динара.

За 35-годишния развоен път на фирмата говори генералният 
директор Милан Николич, кой^у между другото подчерта, че и при 
затруднените условия “Симпо продължава успешно да работи, 
осъвременява производствените капацитети, открива нови малки 
предприятия, които се оказват твърде продуктивни и въвежда нови 
производствени програми. Така че сега “Симпо е известен не само 
с мебелите и дюшеците, но и с хрнителните и химическите изделия. 
През деветте месеца от настоящата година производството в 
сравнение със същия период на миналата година е увеличено с 8 на 
сто и е произведена продукция на стойност 165 милиона германски 
марки. Над 42 на сто от изделията са за чуждестранните пазари, 
което в сравнение с миналата година означава увеличение с 32 на 
сто. За този период са приети над 300 нови работници, работниците 
редовнс^получават заплатите си. И през следващата година ХК 
“Симпо , който има значителен принос за развитието на Пчински 
окръг, ще продължи реализирането на утвърдените вече развойни

на до-

нормален производствен про
цес, с по-малко отсъствия и от- 

тър този девиз вече се е утвър- пуски по болест. Заплатите са 
дил като традиция”, подчерта редовни, изплащат се два пъти

ек».» фч». ?^гръ"•КОБОСП’•,’■"
файтер Заради това се нало- По думите на Стоев, освен за нара. Всички работници 

жи да раоотим с ускорени тем- чуждестранни делови партньо- пред имат опрсдлени бенифиции 
пове - и събота и неделя, дорн и ри, в КОБОС произвеждат про- при закупването на стоки от ма- 
през ноемврийските празници, дукция и за домашни купувачи. В газините на ЮМКО. Всеки ра- 
И ето успяхме: подготвихме до- момета се изработват 15 000 ко- ботник може да пазарува на сто- 
говорената продукция и навреме мплекта войнишки ризи, блузи и Пност до 3000 динара 
я предадохме. За тази известна 
германска фирма, с която дълго

пос
ледният срок за доставката на 
партида от 6400 бройки панта-

и зана-

, с намале-
панталонн, които трябва да бъ- ние от 30 до 50 на сто и запла- 
дат завършени до края на фев- щане на 6 или 12 месечни вноски, 

време имаме добри делови от- руари следващата година. И тази За всички деца до 7-годишна 
ношения, сега готвим нова пар- поръчка е предназначена за пре- зраст, на които един от родите- 
тида от 5000 панталони, поради дварително познат купувач. лите работи във фирмата, син- 
което и занапред ще работим От Стоев узнахме, че негоду- дикалната организация ще раз-
твърде усилено. Разбира се, ос- ването на двадесетина работнн- 
вен договорения срок, нито за ка срещу решението за премест- 
миг не трябва да пренебрегнем и ване

въ-

даде новогодишни пакети.

от-профнтния център “Чо- 
качеството на изделията. Защо- рапара в КОБОС вече е пре- тенденции, преди всичко с откриването на нови малки предприятия, 

подчерта Николич.м. я.
м. я.

СПОРЕД СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДАННИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ
РАКОВ ДОЛ - БАБУШНИЦАООТТЛАСНАХМЕ (ЛИ) СЕ НАИ-ПОСЛЕ ОТ ДЪНОТО

Според статистичните данни за изплатените нето заплати в на, Косовска Каменица,Лебане, Пландгаце, Ражань, Свърлиг, Сува 
стопанството през месец септември, публикувани в “Служебен река, Опово и Ораховац. 
вестник , брой 38 от 22 октомври т.г., от общо 187 общини в Репуб
ликата Димитровград се намира на 171 място. Според тези данни 2637, Лазаревац-2608, Лайковац-2073 динара. В Белград са имали 
средната заплата за септември в димитровградското стопанство е средна заплата 1375, а на републиканско равнище заплатата в 
била 333 динара, което в сравнение с август е увеличение с 8%. От стопанството е била 1032 динара. Същевременно в извънстопан- 
общините в окръга най-високи са заплатите в Бабушница - 733 ските дейности средната заплата е 1450 динара, 
динара, в Пирот - 663, в Бела паланка 281 динара. В Босилеград 
средната заплата в стопанството през септември е била 589 динара, септември показват, че най-после димитровградските заплати в 

Най-ниска средна заплата за септември в Сърбия е имало сто- стопанството се оттласнаха от дъното. Дано продължат да се изди- 
панството в Косовска Каменица- само 120 динара! 16 общини са с гат към средата, 
по-ниски заплати от Димитровград. Това са : Бела паланка, Бела 
църква, Брус, Варварин, Велико Градище, Дечани, Гяковица, Кли-

НШИ1Ш0ИНай-високи заплати са изплатени в стопанството на Беочин-

Между селата Раков дол и 
Дървена ябука в Бабушниш- 
ка община е открит скъпоце
нен камък, какъвто рядко се 
намира в света. Направените 
геологични изследвания са 
показали, че залежите са ог
ромни - няколко милиона то
на, което значи, че могат да се 
експлоатират поне сто годи
ни. Анализът показал, че ка
мъкът се поддава на обрабо
тка, има прекрасен зеленикав 
цвят и може да се използва за 
облицовка.

По думите на Петар То- 
дорович, директор да комуна
лното предприятие “Комуна- 
лац в Бабушница, 1м* необ
работен камък струва около 
2000 германски марки, а като 
се обработи и направят пло
чки за облицовка цената му 
достига почти 10 000 БМ.

Освен този висококачест
вен мрамор, в с. Раков дол има 
и неустановени досега залежи 
на кварц. Кварц има и в окол
ностите на селата Ракита и 
Бучи дел. Там цветът на ква
рца е синьо-жълтеникав.

Като се знае, че в Ракита и 
Бучи дел има големи залежи 
и на антрацит - висококалори
чни въглища, а на Ветре^ула- 
ннна и минерала “борит , яс
но е, че експлоатацията на по
лезните изкопаеми може да 
бъде солидна основа за по-ус- 
корено икономическо разви
тие на Лужнишкн край.

Посочените данни за средните заплати в стопанството през

А.Т.

Д31МСНЕМ
Л 0ЕТЕЯ02ЕМТ1 а К02МЕТ1КА

КОНЦЕНТРАТ
Детергент с голяма възможност за измиване на 

мазнини, който придава блясък и има приятен аро
мат. Отлични резултфи дава |упри миенето с твъ
рда вода П. Нежен за ръцете.81МСНЕМ <1.о.о. ГА111КА: Угапцко 6ол|о 

Т.1./Ро* 017 - 55 039ЗЕОВТТ:
Ву1е*ог I»п\\па I0 С/II АР. 464 

оЕОСКАО ГО») 
- 31 1 60 67

УЛТРАКОНЦЕН- 
М ТРАТ

1 1 08 0
Ге1. 01 1

311 59 34
311 58 95

лимон - портокал
Ултраконцентратен 

течен детергент е неутра
лна рН стойност еа ръчно 
миене на съдове

Детергент, притежаващ 
голяма способност >а чис
тене и миене. Високата 
му концентрация поз
волява спестявания при 
дозировката в сравнение 
с обикновените детер- 
генти.

Физиологическият 
рН дава възможност 
за ефикасно изми
ване, има приятен 
аромат, като същевре
менно кожата на 
ръцете остава мока и 
нежна. Й. Миланов

гтлтлм /д штт в11 ДЕКЕМВРИ 1998 г.



СЪВЕТИ ЗА ПЧЕЛАРИТЕ М1:д()Л1:'п:ии1:МЛ)\\лл\\>\\ 1мя:о:мг.дол):чг.пи|;
лите се отпуснат от кълбото и тогава се опу
шват с пушилката,РАБОТА НА 

ПЧЕЛАРЯ 

ПРЕЗ
ДЕКЕМВРИ

ЛЕЧЕБНО ПРИЛОЖЕНИЕ 

НА МЕДА
ГОЛЕМИНАТА НА ВХОДА НА 

КОШЕРИТЕ ПРЕЗ ЗИМАТА
Входът на кошерите не се ползва само за 

влизане и излизане на пчелите, но и за венти
лация па пчелните семейства.

Има различни мнения за широчината на 
входа на кошерите през зимата, защото през 
входа влизат мишки, оси, стършели и други 
врагове на пчелите. Има и пчелни семейства, 
които през есента смаляват с прополис вхо
да на кошера. Необходимо е да се смалят 
входовете само при грабеж на пчелите, а пр
ез есенните дни да се сложат решетки за 
мишки на входовете и те да не се стесняват.

Изучавайки лечебното приложение на меда, д-р Ст. Младенов забелязал, 
че както в народната медицина, така и в научната, вниманието е насочен 
повече към външното му приложение (при рани, екземи, трамви, изгаря
ния...). За вътрешна употреба народната медицина препоръчва меда като 
храна, удължаваща живота и укрепваща организма, предпазвайки го от за
болявалия.

"Това ни наведе на мисълта да проучим влиянието на стомашния и дуаде- 
налния сок върху лечебните свойства на меда” -пише д-р Младенов. -Резул
татите от тези опити показаха, че под вездействието на стомашния и дуаде- 
налния сок в организма пчелният мед губи до голяма степен своето антибак- 
тсриално, антипротозойно, антимикотично, противоалергично и противо- 
възиалително действие.

Тези резултати дали основание д-р Ст. Младенов да разработи няколко 
методики на лечебното приложение на пчелния мед, при които след въве
ждането му в организма пълноценно да изяви лечебните си качества и то: 
вътрешно приемане, асрозолови, ултразвукови и парии инхалации, локални 
апликации, чрез електрофореза и ултразвук.

Декември е първият месец на зимата. Ми
нималните температури могат да спаднат до 
-25°С, а понякога максималните температу
ри достигнат до 20°С и пчелите се разпускат 
от зимното кълбо и извършват облнтанс. 
Валежите са обилни, а в планинските райони 
те са предимно от сняг.

Декември е месецът с най-кратък ден, 
най-голяма облачност и мъгли, с най-малко 
слънчево греене през годината.

Ветровете са от северозапад и североиз-

ЗИМНАТА ДИАРИЯ
Зимната диария не винаги се появява са

мо от консумиране на манов мед. Появява
нето й може да бъде предизвикано и от след
ните причинители:

- безспокосне на пчелите от влага;
- влизане па мишки в пчелното гнездо;
- шум или чукане по кошера отвън и
- зазнмпяне на пчелно семейство без май

ка или осиротяване на пчелите през зимата.
При псяка от тези причини пчелите кон

сумират много повече мед от запасите и за
пълват червото с посмляна остатъци. По
неже времето е студено, пчелите не могат да 
извършат прочистващо летене, те са неспо
койни и издапат особен неспокоен шум. Тъй 
като не могат да задържат голямото коли
чество нзпрежнення, пчелите започват да из
пускат тъмнокафиявн днарични петна но пи
тите, летвичкитс, стените и дъната на ко
шерите, а на дъната се появяват трупове от 
умрели пчели с изцапани крилца и подути 
коремчета.

За спасяването на пчелните семейства от 
диария е нужно да донесем кошера в топла 
стая, за да извършат пчелите прочистващо 
летене, а при първия топъл ден (15°С) пре- 
хврляме пчелното семейство в чист кошер 
със запасни пити с мед и прашец.

ток.
Животът в пчелното семейство привидно 

е притихнал. Пчелите са събрани на кълбо. 
През някой топъл ден след обед на входа на 
кошера може да се види по някоя пчела, но 
от студения въздух тя бързо се прибира.

Пчеларят извършва следните работи:
- контролира облитането на пчелите;
- от време на време наблюдава пчелите;
- обезпечава спокойство на пчелите в пч

елника и
- предприема мерки против зимната дна-

ВЪТРЕШНО ПРИЕМАНЕ
През устата медът се внася в естествен вид - като разтвор, микстура, 

таблетки и други. Когато е назначен с оглед на неговото антибактериално, 
антипротозойно, антимико гично и противовъзпалително действие (при сто
матити, глосити, ангина, ларингити, синуити, наранявания в устната и гърле
щата кухина и др.), той трябва да се приема на малки порции: по кафена 
лъжичка на 2-3 часа и да се задържа в устата колкото се може по-дълго време 
с оглед резоргщията на антимикробните му вещества от лигавицата на уст
ната кухина и гърлото. След такава форма на лечение патогенната флора в 
устната кухина, гърлото и носните кухини бързо намалява, а възпалителните 
огнища и рани своевременно заздравяват. При такива случаи на приложение 
най-удобен е захаросаният мед, рамковият, т.е. мед направо от питата и медът 
с капачетата от питите. Когато се цели използването на мед с оглед на 
противомикробните му и противовъзпалителни качества при стомашно-чре
вни заболявания (ентерити, колити...), препоръчва се вътрешно вземане в 
естествен вид, като хипертоничен разтвор или обикновен меден разтвор. 
Това обаче трябва да става след предварително поглъщане на 1/2 кафена 
лъжичка сода бикарбонат за неутрализиране , т.е. намаляване на противо- 
микробното действие на меда от стомашно-чревната секреция. Когато медът 
се назначава като отхранващо средство, той трябва да се дава разтворен в 
топло прясно мляко, хладка вода или гърден чай. За медицински цели може 
да се използва и мед на прах (ше1 йершагшп). Такъв се приготвя в САЩ чрез 
центрофужно-вакуумно изпаряване на водата и запазва свойствата, вкуса и 
качествата си до 1 година.

рия.
През декември опасност за живота на пч

елите представлява обезпокояването и раз
стройване на кълбото от сътресение, при
чинено от добитък, хора, превозни средства,
от мишки, влезли в гнездото, от ниски клони 
на дръвчета и др. Затова е необходимо да се 
вземат всички мерки, за да не се стигне до 
разстройване на кълбото.

През този месец не е позволено да се 
опушват пчелните семейства при студено 
време, понеже при влизане на пушека в ко
шера пчелите стягат кората на зимното къл
бо и може да унищожат майката.

Ако е необходимо да се опушат, пчелните 
семейства се внасят в топла стая, където пче-

(<следва)
По книгата 'Медолечение' от д-р Ст. Младенов подготвил В. С.Б.

Подготвил Гошо Мктов от Босилеград

БЪДЕЩЕТО НА "СЛОГА" Е НЕИЗВЕСТНО

РАБОТНИЦИТЕ (НЕ) ТРЯБВА ДА СЕ ОТКАЖАТ ОТ ИСКОВЕТЕ СИ
Какъв трябва да бъде изходът от теж

кото положение на общественото предпри
ятие "Слога” в Босилеград, в което на 6 май 
т.г. Стопанският съд в Лесковац откри фа- 
литна процедура?

Ето какво мислят по този въпрос трима 
души, които от различни позиции са заин
тересовани "проблемите на предпр 
да се решават по законен път”: Васил Такев, 
фалитен управител на предприятието, Кро- 
не Николов, изпълняващ длъжността ди
ректор на земеделската кооперация "На
предък” от Долно Тлъмино, и Арсо Тодо
ров, адвокат от Босилеград, когото 100 ра
ботника на "Слога” са упълномощили да 
защитава правата им. Първите двама се пр
оизнесоха на последната сесия на ОС, а мне
нието на адвоката поискахме, за да се из
кажат всички страни в спора.

ТАКЕВ: СЪЩЕСТВУВАТ ДВЕ 
АЛТЕРНАТИВИ 

”С работниците проведох разговор на 15 
май т.г. и тогава те поискаха да се съживи 
дейността на предприятието, за да се оси
гурят средства за заплащане на облаганията 
им за пенсионно-инвалидна осигуровка за 
две години, четири месеца и шест дни. Стова 
се съгласи и Фалитният съвет в Стопанския 
съд в Лесковац и за 550 хиляди динара на 
Републиканското управление за обществе
ни приходи чрез публичен тръг са прода
дени 169 м2делови помещения в Босилеград. 
Около 297 хиляди динара от тях ще бъдат 
внесени във Фонда за пенсионно-инвалидна 
осигуровка, а останалите за издължаване на 
разноските за реконструкция на хотела, ка
кто и за разноски на фалитната процедура.

От въвеждането на фалитната проце
дура досега, освен хотела, започнаха да ра

ботят още пет магазина и кафенета, а ня
колко помещения са дадени под наем. Какво 
предстои занапред? Съществуват две алтер
нативи за решаването на сегашното поло
жение. Според първата, предприятието мо
же да се съживи и да работи нормално при 
условие, че поверителите се откажат от из
искванията си и приемат вместо пари да по
лучат акции. По тоя начин ще може да бъде 
осигурена работа за определен брой работ
ници, но за колко точно - сега не мога да 
кажа. Убеден съм, че ако това стане така и 
фалитната процедура се прекъсне, предпри
ятието за кратко време ще започне нор
мално да работи, наистина не всички магаз
ини и не с оборота от преди години. Тези дни 
ще предложа това на поверителите.

При условие, че не се съгласят стова, ще 
се наложи да се ускори фалитната проце
дура: да се прецени стойността на капитала, 
предприятието да се продаде и с част от 
парите да се изплати дългът на поверите
лите. По моя преценка, стойността на капи
тала възлиза на 12-15 милиона динара. Ако 
предприятието не може да бъде продадено, 
тогава поверителите губят правата си и це
локупното имущество се дава на републи
ката. Тя сигурно ще го предостави на общи
ната, която може да формира ново пред
приятие.

Такава е процедурата. Аз лично желая 
да се приложи не вторият, а първият вари
ант. Все пак всичко зависи от поверители
те.”

"Такев говори за някакво си голямо иму
щество на "Слога”, но една част от него 
фактически не е нейна собственост. Пред
приятието присвоява имущество на други 
фирми и иска да го продаде. Кой може да си

Според Закона за принудителна спого
дба, фалит и ликвидация бившите работ
ници като поверители сега имат предимство 
по отношение на останалите поверители. 
По-точно казано, гарантираните заработкн 
трябва да им се заплатят от капитала на 
фирмата преди да се вземе решение за окон
чателната му делба. Тъй като изпълнител
ните решения са в сила, бившите работници 
имат предимство и доколкото имуществото 
не може да се продаде. Преди да се предаде 
на републиката, същото трябва да се 
предложи на поверителите, които имат и 
морално, и законно задължение да го прие
мат. Някой си досега, а и сега, отсрочваше 
издължаването към бившите работници. 
Може би си мисли, че с течение на времето 
изискванията им ще се обезценят. Трябва да 
е ясно обаче, че "Слога” няма полза от това 
и че по тоя начин само се увеличават ли
хвите.
фалитният управител да извърши ревал
оризация, доколкото по време на фалитната 
процедура се обезценят паричните искания. 
Без това не може да се изготви проект за 
главната делба.

позволи да продава черкви и кооперативни 
домове в селата, как фалитният управител 
може да продаде кооперативните домове, в 
които "Слога” имаше магазини, когато тези 
домове не е изграждала "Слога”, а наро
дът!?

иятието

Земеделската кооперация "Напредък” 
от Долно Тлъмино е наследник на имуще
ството на бившата долнотлъминска земе
делска кооперация "Напредък”, една част 
от което противзаконно е в ръцете на "Сл
ога”. По тоя въпрос нашата кооперация во
ди спор и съм сигурен, че Върховният съд на 
Сърбия, който сега гледа делото, наскоро 
ще вземе решение в наша полза. Законът е
на нашата страна и затова пак повтарям, че 
фалитният управител може да продава само 
имуществото на "Слога”, но не и чуждо иму
щество.”

Законопредписанията налагат

ТОДОРОВ: НЕ РЕПУБЛИКАТА, 
А БИВШИТЕ РАБОТНИЦИ 

ИМАТ ПРЕДИМСТВО Сега вместо пари на бившите работници 
(доколкото една част от тях се завърнат на 
работа в "Слога”, това ще стане чрез кон
курс) предлагат някакви си акции. Това е 
абсурд! Бивши работници имат право на ак
ции само тогава, когато в предприятието, в 
което са работили, се провежда собствени
ческа 
цедура.

"Като пълномощник на 100 работника 
на "Слога”, които сега са само нейни бивши 
работници, смятам, че сега е некоректно да
се върши натиск те да се откажат от из
пълнителните решения на Общинския съд в 
Босилеград. Ако все пак се откажат, те са 
длъжни да ми платят възнаграждението, ко
ето е определено от съда, заедно със съ
дебните такси и разноски по производство
то на делото.

НИКОЛОВ: ТАКЕВ НЯМА 
ПРАВО ДА ПРОДАВА КООП
ЕРАТИВНИТЕ ДОМОВЕ В СЕ

ЛАТА

трансформация, а не и фалитна про-

В. Божилов

О 11 ДЕКЕМВРИ 1998 г.
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И НИИ СМЕ ДАЛИ НЕЩО НА СВЕТА
Ш Ц В ПОМСШСИНЯТ" ,,а сдружение КИЦ „Цариброд” па 4 декември се състоя промоция 

непознат’ царнбродчаини, световно известен 
посветено изцяло на Златан Дудов.

на проекта, посветен на делото на Златан Дудов, „знаменит 
кинорежисьор. На промоцията бе представено и специалното издание на списание „Мост”,Ш радокс, защото Златан Дудов е 

човек, който дълбоко е вграден 
културите на България, Юго

славия и цяла Европа. По про
стата причина, че

Ч| се и след това изчезне. Такова е 
и филмовото изкуство. Бих ка
зал и това, че Златан Дудов е 
човека, който е останал вечно 
млад, защото своите най-добри 
филми е направил до своята три
десета година. И ще кажа още 
нещо, което може би не звучи 
най-добре, но е истина: дори да е 
заснел <щмо филма “Празните 
стомаси , той само с него пак ще
ше да остане в историята на фил
мовото изкуство. За значението 
на този филм говори фактът, че 
той е бил инспирация за много 
генерации. Когато се е появил 
той, е имал същото значение 
като ^1 “Броненоссцът Потьо- 

на Сергей Айзенщайн.

шт :тяирг' .3
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I ри ОНОВА, КОЕТО ЗА
театъра е бертолд

БРЕХТ, ТОВА Е ЗА 
|Ш1 ФИЛМА ЗЛАТАН ДУДОВ

аШ1и

С>йЪ1йадЯткп 140.1 
ВсНт 19Ю Някой режисьор направи са

мо един или два филма, както 
Жан Вито, но неговото значение 
за световното кино е неизмери
мо, както и на Хичкок, който е 
заснел повече от петдесет фил
ма. Също е и с художниците - 
едни се помнят с по една кар
тина, други - с много. Изкуството 
е хубаво, защото него не го пра
ви количеството, а качеството 
на произведенията. Днес говор
им за Златан Дудов и аз бих из
тъкнал, както впрочем и напи
сах в “Мост , който е своебразен 
каталог на това наше начинание, 
че той е разбрал филма като по
литическа борба. А той все пак е 
модерен и ние ние не откриваме 
отново Дудов. Той винаги е бил 
сред нас, велик, само че ние сме 
го забравили. Особено вие, в Ди
митровград, трябва да направи
те всичко името на вашия град да 
се свърже с името на този велик 
човек. Още повече, че за него 
градът е бил от значение и той, 
днес разбрах това, е бил в Цари
брод през 1936 година с^ьс своя 
филм “Сапунени мехури , който 
може би е изчезнал като сапунен 
мехур. А красотата на сапунен
ия мехур е тъкмо в това - появи

Дудов е роден на 30 януари 
1903 година в тогавашния Цари
брод. Родния си град напуска 
сравнително млад. Със семейст
вото си отива в София, а оттам 
след завършване на гимназия за
минава да следва архитектура в 
Берлин. Там става асистент на 
режисьора Фриц Ланг. Следва 
изкуство-специалност режисю- 
ра за театър и филм при Макс 
Херман, после при Леополд Хес- 
нер и Юрген Фелинг. Отива 
Москва, където се запознава с 
поета Сергей Третяков и 
режисьора Сергей Айзенщайн. 
След завръщането си в Берлин 
се запознава с Бертолд Брехт и

На промоцията на делото на Златан Дудов: Предраг Димитров, 
Динко Туцакович, Михаил Мелтев и Венко Димитров

във филмовото изкуство.
В творчеството на Дудов съ

ществува и втори период. Това 
са неговите филми от времето на 
Германска демократична репуб
лика, които сигурно не са на рав
нището на първите. Но все пак и 
тук има фил^и като “Хлябът 
наш насъщен , които частично 
са добри, показвайки само отб
лясъци на неговия талант. Но ид
еологическите бариери, с които 
бива обкръжена ГДР, допринася 
филмите на Дудов да бъдат заб
равени повече от 30 години. За 
щастие, случи се така, че пак 
език на филма да бъдат преди 
всичко подвижните картини, та
ка че филмите на Златан Дудов 
стават пак актуални, което ни 
дава възможност да направим 
отново познат вашия съгражда
нин най-напред тук, в Димитров
град, след това в Белград, после 
в София и Берлин и в цяла Ев
ропа”.

мкин
Славата на неговите филми из
лиза и извън границите на Гер
мания, а в Русия през тридесетте 
години Дудов е почитан като 
най-гениалният творец на епоха
та. Като убеден комунист (а по

е и Златан Дудов. Мелтев конк
ретно предложи да се направи в 
Димитровград нещо като фести
вал на кратки филми от Бълга
рия и Югославия с името на Зла
тан Дудов, който е между 100-те 
световноизвестни режисьори.

Говорейки за ^специалното 
издание на “Мост , дирек^ррът 
на Издателство “Братство Вен
ко Димитров между другото по
пита “защо по-рано не сме зна
ели за Дудов, защо досега не сме 
направили повече неговото име 
да се уважава в нашия град, да 
имаме улица с негово име, заве
дение, манифестация...

Накрая пред посетителите 
бяха показани няколко антоло
гии ни сгрени от филма “Празни 
стомаси на Дудов, а бе открита 
и изложба на фотографии от не
гови филми или от снимането на 
филмите му. Изложбата ще бъ
де пренесена в Белград на 25 де
кември, когатх^рапочват “Дни на 
Златан Дудов с прожекции на 
негови филми. Както оповести 
Динко Туцакович, няколко фил
ма, с които Югославската кино- 
тека разполага, ще бъдат доста
вени в Димитровград на видео
касети, за да бъдат излъчени по 
локалната телевизия. Целият 
проект, който е съвместно дело 
на КИЦ, Югославската киноте- 
ка н Българската национална 
филмотека, в началото на след
ващата година ще бъде пренесен 
в София.

в
онова време комунистите са все 
пак били честни хора) и своите 
филми той създава с такива иде
али, така че те трудно могат да 
се отделят от политиката. Но все 
пак балканското потекло е ви
димо в неговите филми, което ги 
облагородява и различава от ти
пичните филми на немски авто
ри. Дудов с^вява на края на “ня
мата епоха във филмовото из
куство, но той е истински май
стор да разказва с езика на под
вижните картини,което е и уни
версален език. Онова, което мо
же да се каже като резюме за 
творчеството на Дудов, е фак
тът, че той е един от стълбовете

става асистент-режисьор в не
говия театър. Следва първият- 
му филм “Празни стомаси 
(“Куле Вампе^ след това “Са
пунени мехури ...

Говорейки на промоцията на 
мултимедиалния проект в КИЦ, 
Динко Туцакович от Югославс
ката кинотека в Белград и един 
от ревностните почитатели на 
творчеството на Дудов между 
другото каза:

“Когато дойдох в Димитров
град, бях истински въодушевен 
като видях родната къща на Зла
тан Дудов, чиято снимка с голя
мо удоволствие ще сложа в коле
кцията си от спомени за Златан 
Дудов, а също така и от факта, 
че се запознах с някои членове 
на фамилията Дудови.

Днес живеем във време на 
инфлация на емоции и чувства и 
девалвация на културата като 
такава, което създава нелогично 
положение да говорим за един 
такъв велик човек, когото тря
бва да опознаваме от самото на
чало. В разговор преди официа
лната част на това тържество 
някой ми спомена, че Дудов е 
Феникс. Това е своеобразен па-

И ВИЕ СТЕ ДАЛИ НЕЩО 
НА СВЕТА

а това е Златан Дудов, ваш съг
ражданин, изтъкна Михаил Ме
лтев, кинорежисьор от Българ
ия, взимайки участие в разгово
рите по повод представянето на 
Златан Дудов. Той “като прак
тик, а такъв е бил и Дудов, по
сочи, че на своите студенти по 
кинорежисура (а това е задъл
жително) дава за задача да зас
немат някоя сцена така, както 
това е направил някой световно
известен режисьор. Един от тях А.Т.

То са част от фамилията Дудови

СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПОТВЪРДИХА: пко», урещшк н експерт ни галерията "Станислав 
Доспспски от Пазарджик, родното място на Машев, е 
чисто съдействие Ос организирана изложбата. Той истин
ски се въодушеви най-напред от факта, чс с намерена 
рисунка от това преме, какпато галерията няма. Той 
потвърди, че става дума за оригинална творба па великия 
художник, която най-вероятно е свързана с някоя случка 
и е известна но нещо личност в тогавашния Цариброд. 
Известно е, чс Машев е бил голям шегаджия, а рисунката

КАРТИНАТА У 

СОКОЛОВИ Е 

ОРИГИНАЛНА

ПО-ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ НЕОБХОДИМИТЕ 
СРЕДСТВА за втората фаза на реконструк
цията на димитровградската черква 
дество Богородичногса Подсигурени, бе съо
бщено на Проведеното неотдавна заседание 
на Съвета на Местната общност Димитро
вград. Втората фаза на реконструкцията на 
черквата ще струва около 120 хиляди ди
нара. За тази цел от общинската хазна са 
отПуснати 70 хиляди динара. И а заседанието 
бе казано, че аПелите към гражданите, фир
мите и учрежденията за събиране на сред
ства за реконструкцията на черквата тря
бва да Продължат и По-нататък,, за да може 
реконструкцията да Приключи час По-скоро. 
Разгледана е и информацията за отпусна
тите от МО средства за ремонта на дими
тровградската болница.

вРож-

прсдстаилява алегорична сцена, на която човек в шопска 
Изложбата на известия български художник Георги 1ЮСИЯ> най-вероятно пийцал, прегръща своето магаре. 

Машев в КИЦ “Цариброд беше повод да се открие и една Характерна е “усмивката на магарето, която се вижда и
други картини на Машев, рисувана I» маслена техника.

на галерията от Пазарджик,
неизвестна картина на големия художник.

Както вече писахме, Емил Соколов по-внимателно се
на

Представителите
вглежда в една рисунка, която “стои тук на стената от- 1Юемайки картините, с които Машев бе представен на 

! Оказа се, че става дума за акварел, който изложбата, изказаха своята благодарност и приятната си 
Машев е подарил на дядо му Нака Соколов, по онова време изне|,ада от вниманието, което е отделено на Машев, 
виден царибродчанин. А това е станало през 1914 или 1915 както и от идеята той да бъде представен в Димитровград, 
година, когато Машев е бил преподавател по рисуване в Сигурно с, че установеното сътрудничество между 

гимназия. Рисунката веднага бе галСрИЯТа “Станислав Досщсвски от Пазарджик - 
заедно с останалите картини на художника, а България и КИЦ “Цариброд ще продължи.

както помня

димитровградската 
изложена
специалистите трябваше да кажат дали наистина става 
дума за творба на Машев. И те казаха.

При закриването на изложбата дойде и Здравко Здра-
В. Д.А. Т.
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В ДИМИТРОВГРАДСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА ЗАСЕДАНИЕ НА ОКРЪЖНИЯ ОТБОР НА СИНДИ
КАТИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО В ПЧИНСКИ ОКРЪГ

ПРОГРАМА ПО СЛУЧАИ критики по адрес 

ГОДИШНИНАТА НА ТЕАТЪРА НА просветното
МИНИСТЕРСТВО

о

IВ края на миналия месец в 
димитровградския Център за ку
лтура се проведе заключителна 
манифестация но случай отбел
язването на 110-годишнината на 
театъра пХристо Ботев”. В бс- 
зупраечно подготвената и изпъ
лнена програма взеха участие 
някогашните и настоящите ар
тисти от местния театър. При
съствието на артисти и театра
лни дейци от югославски театри, 
с конто димитровградският теа
тър сътрудничи от години, също 
така обогати програмата. Гости
те от читалище ”Просвета”от 
Поморие (Р. България) спечели
ха искреннте симпатии на публи
ката.

Ше.'; Тъй като незавидното ма- окръг, още веднаж се чуха ос- 
тсриалио положение на ра- три рсагирания и критики 
ботниците в образованието, срещу ресорното министерс- 
науката и културата продъл- тво поради това, че не спазва 
жава, членовете на Окръж- приетите договори, опреде
ния отбор на синдикатите от лящи сроковете за изплаща- 
тази групировка в Пчински не на принадлежностите им. 
окръг подадоха иск до Пра- Последната заплата, която 
витслството на Република работещите в тези институ- 
Сърбия да се организира съв- ции са получили, е за септем- 
мсстен разговор, на който да ври т. г. 
бъде разгледано тежкото им 
материално-социално поло- отбор на синдикатите в об- 
жение и да бъдат утвърдени разованието, науката и кул- 
конкретни мероприятия за турата в Пчински окръг от- 
преодоляването му.

На заседанието, на което утвърди редовна динамика 
присъстваха и Ягош Булато- при изплащането на заплати- 
вич, председател на Републи- те, да се установи по-ефика- 
канския отбор на синдикати- сен ред при плащането на чл- 
те в областта на образовани- енския внос и да се осигуря- 
ето, науката и културата, и ват хранителни стоки на по- 
Сима Арсич, началник на от- изгодни цени и изплащане, 
делението на Министерство
то на просветата в Пчински

;
4

)-

I

&
Ш9г Членовете на Окържния

Цонтърът зп култура п Димитропград
Димитровградските худож

ници Димитър Димитров - живо
писец и Димитър Илиев - ваятел, 
подариха на управителя на теа
търа "Христо Ботев"Слободан 
Алексич художествена картина, 
т.е. статуетка. От следващата 
година, бе съобщено в края на 
програмата, ще се присъждат и 
признания на театъра. Награда
та за най-добра режисура ще се 
нарича ” Истатко Станулов”, за 
главна роля - ”Илия Ица По
пов", за сценография - ”Мето 
Петров” и за второстепенна ро
ля - ” Ангел Георгиев”.

В края на програмата бе про
четен списъкът на онези арти
сти и театрални дейци от нашата 
среда, на които се присъждат ба
релефи, дипломи и благодарст
вени писма на театъра. С баре
леф са удостоени: Наталия Ко- 
лнца Рангелова, Венета Петро
ва, Момчило Андреевич, Слобо- 
дан Алексич, Александър Зла
танов, Славча Антов, Славча 
Димитров и Делча Гигов. Носи
тели на дипломите са: Деса Ги-

ново настояха занапред да се
гова, Лиляна Кпмснопп, Лилия 
Нейкова, Слободан Сотиров, 
Петър Митов, Любнша Джорд- 
жевич, Срстен Игов, Николина 
Ранчева, Олгнца Антова, Васи
лка Маринкова, Миряна Алек
сич, Весна Николова и Никола 
Андонов, а носители на благо
дарствените писма: Никола Ив
анов, Благой Стоянов, Спас Пе
тров, Цветанка Воннович, Ди
митър Илиев, Павла Михайло
ва, Венелина Божич, Лидия Па
найотова, Таня Александрова и 
Весна Алексова. Също с благо
дарствени писма, но за участието 
си в програмата, бяха удостоени: 
Мнломир Неделкович, Младя 
Неделкович, Босилка Милевич, 
Видосава Тодич, Стефан Мето
диев, Кирил Ангелов, Румен Ве
лев, както и редица спонсори, гл
авно от Димитровград. Награди
те на получателите бяха връче
ни на тържествената вечеря, ко- 

организирана 
"Балкан”. Да напомним, че вая-

телят Димитър Илиев подари по 
енда миниатюра с лика на Бай 
Онзи на театъра от българския 
град Поморие, на театъра от Кр- 
алево и на българските поста
новчици Стефан Методиев и Ки
рил Ангелов, които са дългого
дишни сътрудници на димитров
градския театър.

По този начин приключи тъ
ржественото отбелязване на го
дишнината на театъра "Христо 
Ботев” през тази година, която 
ще бъде запомнена като Година 
на културата в общината. Осо
бено ще бъде запомнен месец

м. я.

ОТЗВУК

РЕФЕРЕНДУМ НЕ 

Е ИМАЛО!
ноември, който на димитровгра
дската сцена, по случай 110-годи- 
шнината на театъра, бяха изпъ
лнени редица
представления от респектирани 
театри от страната и Р. Бълга
рия.

театрални

(”Училищата - факел на образованието и културата”, ”Братство”, 27 
ноември 1998 год.)

С интерес прочетох посоче
ната статия на г-н Божилов. В 
нея той засяга много въпроси от 
нашата действителност като на
пример защо селата са ни обез
людени, защо вече няма деца в 
нашите училища и т.н. За да се 
дадат истинските отговори на 
тези въпроси, очевидно ще тря
бва да изчакаме (ако дочакаме) 
времето на демокрацията, кога- 
то ще можем откровено и честно 
да си поговорим защо всичко то
ва изобщо се случи.

Но във въпросната статия 
искам да се спря само върху след
ните две изречения: "В основно
то образование обучението от 
1945 год. до 1987/88 се провеж
даше на български език, а сръб
ски се учеше като отделен пред
мет. Тогава чрез референдум в 
общината беше въведено двуе
зичното обучение.”

Като лоялен гражданин на 
Югославия и като българин, ли
чно аз много болезнено прежи
вях изхвърлянето на българския 
език от нашите училища. И въп
реки че през съдбоносната 
1987/88 имах двама синове уче
ници, и до ден-днешен не зная 
кога и къде се проведе тоя прос
ловут "референдум”. Случи се 
само следното: в малката зала на 
Културния дом имаше събрание 
на местната общност, на което 
бяха дошли не повече от 20 души 
”видни”граждани на Босиле
град. Сред тях бяха директорите 
на училищата, представители на

общината, на партията, на 
ССРН, на синдиката, от полици
ята и др. Аз там бях като гражда
нин. Председателстващият на 
събранието, не си спомням точ
но дали беше Васил Такев или 
Владимир Михайлов, ни запозна 
с инициативата за променяне на 
преподавателнця майчин език и 
подчерта, че е крайно време и 
ние да възприемем димитров
градския модел на обучение.

Когато беше зададен рутин
ният въпрос дали сме съгласни, 
присъстващите вдигнаха ръце 
като първолачета. След извест
но време последва и въпросът 
има ли някой против, но само аз 
вдигнах ръка. Почувствах срещу 
себе си учудени погледи и аз ги 
погледнах в очите и разбрах, че 
всичко е загубено. Едва ли някой 
от останалите разбираше къкво 
предателство беше извършено 
тогава. Когато чух рутинното 
”приема се”, станах и демонста- 
рцвно напуснах събранието.

И това ни беше целият "реф
ерендум”, на който днес се по
зовават и Правителството, и 
Министерството на просветата, 
и нашите местни власти в Бо
силеград, и журналисти и кой ли 
не още. И ако това е някакъв 
референдум, здраве да е! Но аз 
зная къкво е референдум. И не 
само аз. А такъв референдум в 
Босилеград никога не е имало.

Димитър Димитров 
ул."Рисовица'5.

Босилеград

ято бе в хотел Б. Димитров

АКЦИИ

ПОМОЩ ЗА УЧИЛИЩА НА 

РЪБА НА ОЦЕЛЯВАНЕТО
В края на миналия месец гр

упа детски писатели, между ко
ито Миня Илиева, Зоран Ву- 
чич и Русомир Арсич, заедно с 
главния редактор на детското 
списание 
Рангелов и директора на осно
вното училище в Димитров
град Димитър Гюров, посе
тиха подведомственото учили
ще в Трънски Одоровци, което 
има само три ученика. Писа
телите, представителят на зас- 

дружество 
"Дунав” Милия Рангелов като 
спонсор, и Йовица Васич, жур
налист в "Народне новине "ка
то инициатор на акцията, да
доха подаръци на учениците и 
училището и рецитираха свои 
стихове на учениците. Целта 
на акцията е да се помогне на 
тези училища, да оцелеят за 
по-дълго време.

”Другарче”Денко

трахователното

Училището в Трънски Одоровци.

Освен училището в Трън- училище в Димитровград, 
ски Одоровци, те посетиха По- 
гановския манастир, училище
то в Желюша и централното д.т.

о 11 ДЕКЕМВРИ 1998 г.



ЦрАШЕНЦМ В СВЕТА НА N АУ КЛ|Й7А 110 ГОДИНИ ТЕАТЪР "ХРИСТО БОТЕВ" (10)

АВТОР НА 

НЕНАДМИНАТИ 

УЧЕБНИЦИ

СЪС „СЪСИПАН 

ЖИВОТ” В БЕЛГРАД
• С тази пиеса димитровградчани са участвали на Републиканския театрален преглед през 1955 г. • 
Забележителен успех с ”Жорж Дантен” от Молиер • ”Тодоракини” от Марин Геров (Младенов)

Редят се години и сезони на пъленПроф. д-р Рангел Игов е
роден през 1937 година в ди
митровградското село Сми-

разцвет и Останали са само спомени и разкази за една пиеса 
успех на самодейния театър ”Христо Ботев”. Сто- на шопския диалект, която е обезпокоила общин- 
ян Касалович режисира ”Мечава” от Перо Будак, ското ръководство и е доставила огромно удовол- 
а изпълнители на ролите са Истатко Станулов, ствие на зрителите. В актьорската трупа са били 
Сава Пейчич, Венета Крумова, Деса Гигова, Ник- Крум Тасев, Ганчо Медаров, Кирил Трайков... 
ола Иванов, Лиляна Каменова, Илия Ицо Попов, По-късно ”Тодоракини” възкръсват на боси- 
Ангел Димитров... И докато стихнат аплодисмен- леградската сцена, но след това се губи всяка следа 

преразкажат впечатленията от преми- на този текст. Неговият автор - известният про- 
ерата на ”Мечава”, Истатко Станулов захваща фесор и литературен творец Марин Младенов - е 
нов проект - ”Жорж Дантен” от Молиер (1953 г.). останал без оригинала. Изчезнал е в Босилеград. 
За разлика от голям брой предходни представ
ления, които са били доста бедни от визуален ас- вече през септември и октомври в репертоара на 
пект, този път е решено да се подготви представ- театъра са включени пиесите "Сватбено пъте- 
ление с хубава сценография и разкошни за вре- шествие без мъжа” и "Целувка пред огледалото”, 
мето си костюми. Художникът Гроздан Велев е Стоян Касалович и Сава Пейчич са поверили ро- 
изработил изключителна сценография - с площад, лите на Истатко Станулов, Ангел Георгиев - Ба- 
фонтан, бършляни... Лилия Нейкова и Венета бараката, Илия Ицо Попов, Ангел Димитров - 
Крумова са посетили Дамския шивашки салон, Раша Дуруз, Венета Крумова, Борис и Наталия 
където са направили поръчка за рокли и костюми Рангелови, Деса Гигова, Лиляна Каменова, Катя 
с кафяви и сини корсети. Мъжкият екип е бил Царибродска, Китка Дончева, Душко Бишчан, 
облечен в къси и широки панталони, дълги бели Никола Иванов, Вита Маринкович, Мики и Лилия 
чорапи с пандалки. Артистите са изглеждали пре- Нейкови. Сценограф е бил Гроздан Велев, а су- 
красно, което, за щастие, може да се види и на фльори - Василка Маринкова и Райна Каменова, 
снимките. От Нишкия народен театър са полу
чили като подарък мъжки и дамски перуки. Ис-

ловци, където завършва про
гимназия. След гимназията в 
Димитровград Игов 
химия

Гследва
в Белградския при-

родо-математически факулт- I У
ет. Като

тите и се

дипломиран химик 
през 1963 година той работи 
няколко месеца във фа
бриката "Вискоза” в Лозни-

Духовете в Димитровград се поуспокояват и

IIца, а след това и в димитров
градската каучукова проми
шленост.

След отбиването на воен
ната си повинност през 1964 г. 
Игов започва успешната си 
научна и просветна кариера, 
най-напред като асистент по 
квантитативна и инструмен
тална химия в Природо-мате- 
матическия факултет в При- 
щина, след това преподават
ел, доцент и професор. От 
1969 година Рангел Игов е ма
гистър, а седем години по-къ
сно и доктор на химическите 
науки. Като доцент и профе
сор по аналитична химия д-р 
Игов е работил в химически
те факултети в Прищина и в 
Ниш. От 1989 година д-р Ран-

■ с\

Проф. д-р Рангел Игов 
е автор па ненадминати 
досега не само у нас уни
верситетски учебници по 
аналитична химия. 
Първият е излязъл през 
1985 г„ а вторият - ми
налата година.

МНОГОБРОй НИ ПОХВАЛИ В НИШ
През 1954 година на димитр

овградската сцена са били изпъ
лнени представленията: ”Слуга 
на двама господари”, "Сватбено 
пътешествие без мъжа”, "Дядо 
за продан”, ”Възел” и "Скампо- 
ло”. Настъпила и 1955 година, 
през която театърът си осигу
рява пълна афирмация със "Съ
сипан живот” от Франце Фиж- 
гар, постановка на Стоян Каса
лович. С това представление ди
митровградчани са участвали на 
Регионалния преглед в Ниш (8 - 
10 март 1955 г.) и са се класирали 
за Републиканския преглед в 
Белград. На прегледа в Ниш ди
митровградчани са получили мн- 
огобройни похвали от театрал
ните критици, обаче най-много 
ги е зарадвало признанието, ко-

II'
9ски и магистърски трудове, 

които са защитени във 
Философския факултет в 
Ниш, а е бил член и на коми
сиите, пред които са защита
вани магистърски и доктор
ски дисертациии в друга фа
култети в страната. Той е уч
аствал в няколко научни про
екта, които се финансират от 
Републиканското министер-
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Естествено е човек да 
обича родния си кран , 
където за пръв път се е 
срещнал с тай нитена при
родата, където е прекарал 
детството си и преживял 
първите трепети на 
сърцето. Затова често се 
завръщам в родното си 
село Смиловци, любувам 
се на Видлич и неговите 
прелести. Но винаги го

IVЧ аство на науката и технологи
ите в Правителството на Съ
рбия.

Ш
Изпълнителите на ролите в представлението "Съсипан живот"-Природните науки обик

нах още в гимназията - спо
дели проф. д-р Рангел Игов. 
-Увличах се от тайните на

сто са получили от актрисата в
татко Станулов (Жорж Дантен), Венета Крумова Народния театър от Белград Дара Милошевич- 
(Анжелика), Лилия Нейкова (госпожата от Са- радованович, член на журито на Регионалния пр- 
танвил), Душан Бишчан (Клитандар), Веселин сглед "Гази изявена актриса не е щадила похвали 
Танчев (Колен), Даринка Станкова (Клоднна), за играта на Евстрати Григоров (Истатко Сгвну- 
Никола Иванов и другите изпълнители на ролите лов) Екатерина Царибродска, Никола Иванов и 
са били наградени с изключително бурни аплодис- може би най-много на Наталия Рангелова. 
менти на премиерата. С аплодисменти е удостоен

природата, които могат да се 
разкрият и тълкуват само с 
помощта на физиката, хими
ята и математиката. Много се 
двоумих дали да следвам физ
ика или химия и накрая се на- 

; сочих към химията. Като се

. На прегледа в Белград, в залата на Югослав- 
и сценографът Гроздан Велев, чннто реалистични ската армия, днмнтровградчашгге не са повторили 
декори достоверно са отразили времето на дей- цщцкня си успех. Дългото и неудобно пътуване,

нощуването в неадекватни (корабни) условия и 
сценичната трема (поради невнимание в началото 
на представлението е изпусната кофата, еднн от 
основните реквизити в пиесата) са деконцентри- 

тс на "Сеоски лола", "Мечвва" рали самодейците до такава степен, че до края на

напускам много, много 
тъжен заради остарява
нето му. ствисто.има предвид, че дълги години 

изучавам инструменталния 
гел Игов е редовен професор анализ в аналитичната хи- 
по аналитична химия във Фи- мия, в който химията и физи-

” ТО ДО Р А К ИII И” ВЪЛНУВАТ 
ДУХОВЕТЕ

След премиери
и "Жорж Дантен”, на димитровградската сценп се представлението те са играли сценичните дейст- 
качват "Тодоракини”, комедия от Марин Геров Ш1я КПто ”на ангария”.
(става дума за Марин Младенов, днес професор в 
катедрата но български език към Филологичния тази пиеса все пак е успяла да донесе слава на 
факултет н Белград). През 1953 година Героа е димитровградския театър. През тазн 1955 година 
работил в Димитровградската гимназия и като постановчикът Стоян Касалович, актьорите Ис- 
човск, който умее да си служи с перото (междувре- татко Станулов, Вита Маринкович, Сава Пейчич, 
мешю той е станал известен литературен творец), Венета Крумова, Наталия Рангелова, Катица Ца- 
е написал комедия на шопския диалект, е която рнбродска, Никола Иванов н Ангел Димитров, 
ужилва хора от своята среда, възприели властта сценографът Гроздан Велев и суфльоркнте Ва- 
като сласт. Разбира се, някои о г тях са се познали сипка Маринкова н Райна Каменова са постигнали 
веднага, въпреки че става дума зп теа трално пред- нпй-големня успех в историята на царибродскня- 
ставление, и е сз.щсствувала опасност пиесата дп димитровградския театър. Пиесата "Съсипан жи- 
нс бз.дс изпълнена. Репетициите са прекъсвани „ох” с играна шест пъти. Същата година са нз- 
няколко пъти, а авторът нп текста, който съще- пълнени и представленията "Барабан нред 
временно е бил и постановчик на пиесата, и теа- къща", "Мъртвите не плащат данък" и "Чест” н 
тралната трупа непрекъснато са били под натиск е репрнзирана пиесата "Слуга на двама госпо- 
и наблюдение. Все пак нрсдставлс1шето”Тодора- дари” от Карло Голдони. 
кипи" е било изпълнено, публиката е останала 
твърде доволна, но поради неблагонадеждните 
асоциации комедията никога вече не се о появила 
на сцената ни Дома на културата и Димитровград.

лософския факултет в Ниш.
Проф. д-р Рангел Игов е 

публикувал до сега повече от 
сто научни труда в престижни 
научни списания в чужбина и 
в страната, а със собствени 
съобщения е участвал и в мн
ого национални и междуна
родни научни симпозиуми и 
конгреси.

Значителни са постиже
нията на проф. д-р Рангел Иг
ов в развитието на каталити- 
чните методи на химическия

...............................■!

Голяма подкрепа в 
дейността си д-р Игов ими 
от съпругата си, която също 
е просветен работник • пре
подавателка с по география. 
Двамата им синове също се 
увличат от наука. По- 
големият е вече магистър по 
химия, докато по-малкият е

Независимо от слабото й класиране в Белград,

дипломирал химик и е 
записал следдипломни сту
дии.

ката се допълват взаимно, яс
но с че важно място в моята 
професия има и физиката ка
то наука, която също така 
много обичам.

анализ, някои от които имат 
трайна стойност и широко 
приложение. Професор Игов 
е бил научен ръководител и 
ментор на няколко доктор-

Слободан КРЪСТИЧ 
(В следващия брой! 

Път до "Тожкмя път ма стария Мижал")

Миряна Сотирояа

о11 ДЕКЕМВРИ 1998 г.



КЪМ 165- ГОДИ Ш Н ИII АТ А ИЛ ПРОСВЕТНОТО ДЕЛО В ЕОСИЛЕГРЛДСКО

ПОРАДИ дълг „ДАРИЛИ”
УЧИЛИЩЕ НА ДЪРЖАВАТА! С1йп ”23 и1?*8чзА ДЬН/1 НА

РЕПУБЛИКАТА

30 ГОДИНИ ОТ ПОСТРОЯВАНЕТО НА СГРАДАТА НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАД

През изтеклите 165 години просветното дело п Босилегрпдско е импло и големи трудности, преди 
всичко при иострояшшето и» отделни учнлнщ». Пример зп товп е и и рпждипето и» училище п 
началото на тоя век в тогавашно село Босилеград

От 1903 до 1905 година на дясното кра
йбрежие на Драговищица в тогавашното 
село Босилеград е построена сграда, в ко
ято се помещавало основното училище и 
тогавашната третокласна гимназия. Но
вото училище - помещавало се дотогава 
по частни къщи - с дворното място зае
мало около 5000 м* площ, която дотогава 
е била заета от зеленчукови градини и 
коноп (на това място днес е Културният 
дом). Изграждането на училището стру
вало около 40 хиляди тогавашни лева, а 
било построено от предприемача Я. Игна
тов от с. Цигрнловцн, Трънска околия.
Общината и с. Босилеград, което тогава 
имало около 150 къщи, били неплатежо
способни и му останали длъжни 11 072 
лева и 35 стотинки.

За ненздължената сума предприема
чът Игнатов завел дело срещу общината 
и кмета и ги осъдил. Упълномощил Сотир 
Комендеров, адвокат от Трън, да вземе 
парите и той започнал постоянно да на
тиска общината за дълга. В общината, ко
ято тогава включвала шест села, започ
нали трудни и дълготрайни разисквания 
как да се издължи въпросната сума.

Трима души - Раденко Николов, роден 
в Горна Лисина, махала Драгойчини ко
шари, народен представител на Босиле- 
градска околия, Васил К. Станоев, наро
ден представител от Кюстендил, и Анас
тас Петров, кмет на община Босилеград - 
подали молба на 4 септември 1912 година 
до председателя на Министерския съвет, 
а същевременно докладвали и в Минис
терството на народното просвещение в 
София, като поискали да им окажат по
мощ в решаването на проблема. В мол
бата те предложили следното:

През октомири и ноември 1968 година бяха проведени последните строителни 
работи па сградата на Основното училище в Босилеград. 1огава това беше най- 
голямото здание п малкото градче

Триетажното училище има 12 
големи учебни стаи, 3 по-малки ст
аи, кабинет по физика и химия, ра
ботилница за техническо образова
ние, канцеларии, кабина за киноапа- 
ратура и физкултурна зала, приспо
собена за изпълняване на културно- 
забавни програми не само за уче
ниците, но и за гражданите (сцена и 
няколко стотици столове).

Новото училище беше оборуд
вано с най-съвремснните но това вр
еме чинове, катедри, училищни дъ
ски, закачалки... Стаите бяха боя
дисани с лимоново-жълта и ясно-зе
лена боя, имаха "блажна цокла” и 
подове, обложени с винес-плочки.
На стените бяха закачени портрети 
и картини. За отопление се полз
ваха нафтни печки. В училището 
имаше радиоуредба, а във всяка ст
ая - високоговорители и електриче
ски звънчета. Истински рай за уче
ниците и учителите!

Беше 28 ноември 1968 година.
Навън валеше студен есенен дъжд, 
но в душите и сърцата на учениците 
и учителите беше топло. Огромни
ят училищен звънец за последен 
път подкани децата да влязат в ста
рата училищна сграда (сградата на 
днешната гимназия). В учебните ст
аи те с нетърпение очакваха клас
ните си ръководители да им прочех- 
тат дългоочакваното съобщение за

преселване в новото училище. И 
ние, учителите, също с нетърпение 
очаквахме този момент. В учител
ската канцелария влезе тогавашни
ят директор на училището Стойне 
Иванов и каза: ”Драги колежки и 
колеги, ето, дойде дългоочакваният 
час: днес започваме работа в новата 
училищна сграда! Щастливо начало 
и успешна работа!”

През първия учебен ден в новото 
училище часовете бяха намалени на 
35 минути, защото в 11 часа трябва
ше да започне тържество по случай 
приемането на първолаците в Съю
за на югославските пионери. В оп
ределения час залата на Основното 
училище беше пълна с ученици, 
учители, родители, общински и пар
тийни ръководители и други гости. 
Тържеството започна с югославск
ия химн ”Хей, славяни”, а след това

Раденко Николов, народен представител, 
избран от Босилеградска околия

"Понеже община Босилеград е при
нудена от съдебния пристав да заплати 
дълга, тя с изпълнителен лист на държа
вата отстъпва прогимназиалното здание, 
двора и градината с обща повърхност от 
около 5000 м2, което струва най-малко 100 
000 лева. Това тя прави, за да се освободи 
от дълга и да не допусне съдебните органи 
да продават котлите и останалата покъ
щнина на населението.”

Няма сведения какво е станало след 
това с дълга.

първокласниците дадоха тържест
вен обет и се представиха с песни, 
игри, рецитации и пр. В програмата 
взеха участие и по-големите учени
ци. Тържеството продължи с обща 
веселба до вечерта. След това беше 
организирана тържествена академ
ия с културно-забавна програма за 
гражданите.

Така беше отбелязано открива
нето на новото Основно училище в 
Босилеград.Стоян Евтимов

Владимир Стоименов

Мечтата на госпожица Гешева: Тричко, след като ти 
се изясни за скоръпгна симпатрия с мен, аз започнах да 
мечтая как ще построим къщурка, потънала в цветя. 
Ще програмираме къмпютрите автоматически да уп
равляват и обслужват културите, а ние двамата, седнали 
на люлка между цветята и хванъти за ръце, ще си шеп
нем...

защо със закон се налага солта, която използваме в 
храната, да се обогатява с йод? А земното тегло, на 
което ние тук на земята не обръщаме нпкъкво вни
мание в космическите кораби не се ли превръща в... 
ключов фактор?”

Значи, в математическите модели, отразяващи фун
кционирането на живите системи пренебрягваме вси
чки други фактори, освен критичните. Гениално опро
стяване! Описваме поведението им чрез интегриране 
(решаване) на диференциални уравнения, които тъкмо 
описват функции и по такъв начин предвиждаме по
ведението н съдбата на системите.

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР АСЕН 
ВИ ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (43)

КЪЩУРКА, ПОТЪНАЛА 
В МИРИСНИ ЦВЕТЯ...- Не разбирам, мила, каква връзка намираш между 

нашата цветна къщичка и къмпютрите...
- Ами Тричко, мисълта ми е за къща-фитотрон!
- Фитотрон, набит с влага и въгледвуокис, и ние в

(СИЛА И БЕЗСИЛИЕ НА МАТЕМАТИКАТА)

него?!
бнотехнологията, относно математично моделиране на 
биотични системи.

Учените изхарчиха много акъл докато се уверят, че 
и живите системи се подават на управляване. Чуваха се 
възражения: "Математиката никога не ще съумее да 
обхване всевъзможните хиляди и хиляди фактори и тех
ните комбинации, конто влияят върху организмите, за 
да може да ги подчини на човека!”

После се откри, че положението не е толкоз стра
шно, че самата природа била милостива към матема
тиците и им улеснила задачата по гениален начин. Из
лязло, че не е необходимо в изчисленията да 
нипулира с всички фактори от значение за живите си
стеми. Достатъчно е да се вземе само един или два, от 
които в даден момент зависи системата. Само крити
чните, възловите, ключовите фактори, наричайте ги 
както щете. Като малки без позволение брахме череши 
в чужда градина; подгониха ни; всички избягаха освен 
мене, защото дупката между два пармака на оградата се 
оказа тясна за моето тяло - тя беше критичния фактор 
за моето бягство, а не краката. За успешно наклаждане 
на огън ключови са влагата и количеството на подпал
ката, а не количеството кислород във въздуха. За него 
не хая. В мазето, където лимонът ще прекара зимата, 
дървото ще отхвърли листата зарад липса на светлина, 
а не зарад недоимък на топлина или влага. А дали знаете

- Да, но ние ще бъдем в скафандри!
- Изям ти романтиката, Тройче!
Просто като фасул, обаче не е за всеки корем: От- 

както бнотехнологията се превърна в наука, мощните й 
пипала се впиха във всички пори на живота. Бяха кон
струирани компютризирани биоректори за производ
ство на храна и лекарства, инкубатори за развъждане на 
птици, инкубатори за бебета, алкохолни ферментатори 
и дестилатори, микробни сепаратори, апарати за по
лучаване и развитие на зародиши, заченати в епрувети, 
капсули и скафандри за преживяване на хора в опасна 
за живот среда, атомни подводници, обезпечаващи нор
мален живот под водата с месеци, стъкленици с водни 
култури, фитотрони... Всичките тези апарати и съо
ръжения са засновани на една замисъл - по изкуствен 
начин да симулират жизнена обстановка, подходяща за 
поддържане на живи системи (клетки, организми, по- 
пуляции, съобщества...).

Фитотроните, които споменава госпожица Гешева 
представляват шкафове или помещения, в които се под
държа определена температура, влага, светлина, атмос
ферно налягане, въздушен състав, питейна среда, опти
мални за развитието на избрана растителна култура. 
Желанието на госпожица Гешева да бъде обкържена с 
фитотрони за цветя е малко странно, но става понятно 
ако си спомним, че тя като математик има влечение към

Протоколист: С. К.

ЕПП По биошехнология (обяви):
* Като биошехнолог за кисело зеле в моите каии-биореак- 
шори Произвеждали и Продавам вкиселени главини в нео
граничени количества на Приемлива йена. Промишлен иех 
”Зелникови”.
* Произвеждам джинки и краставици в битови фишо- 
шрони-Пласшеншщ. "Ран зеленчук”.
* Продавам силирана люиерка с 2% млечна киселина; то
варене наПраво от бетонирания басейн-ферменшор. Фе
рма ”Голден кау",
*Яжше нашето кисело мляко с оригинална Подкваса Баии- 
лус бугарикус в битови ферменшори (гърнета). Фирма: 
”Рьриа
* Ябълков оиеш срещу кръвно налягане - екологично чист. 
Таса даскал.
* Чистокръвни калифорния-глисти домашно Производ
ство: рибари гарантирам усПех! ”На слука”.
* Стара битова риза от коноП - гръсницише шоПени и 
ферментирали в Лукавашкаша река; етнографски рари- 
шеш. Шифър ,ркъПи сПомени “.
* КуПувам дървени каии за събиране и ферменшаиия на 
сливи. ,рмок “.

се ма-

с. к.
(В следващия брой: Прахообразна храна)
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СПОРТ @ СПОРТ Година обходи във вечното време шест 
сеца.

За нас тези ШЕСТ месеца са изпълнени с 
непоносима тъга, защото толкова време не е с 
нас нашият

ме-

БАЛКАНСКИ” ИЗПЪЛНИ ПЛАНА95

Миналата седмица завърши еснната част на пър- 
® НФЗ, в която се състезават два отбора от 

Димитровградска община - “Балкански и “Желю- 
ша .

И докато “Жедюша здраво се “държи0 
ката, “Балкански на края на полусезона 
място. Това е реално и очаквано класиране, 
ръководството на клуба в началото е запланувало 
отборът да се класира междулзървите шест на табли
цата. От 15 мача “Балкански

Милован Стоянов и Перица Георгиев на 13 и тн. 
Най-много голове е отбелязал Перица Георгиев - 
девет, Славиша Златкович 7, Емил Иванов три. По
лучени са 37 жълти и три червени картона и едно 
наказание за Славиша Златкович от шест месеца 
забрана. Най-много жълти картони има капитанът 
на отбора Предраг Костов - 5, М. Стоянов 4, Крумов

САША НЕЙКОВ
юрист и секретар на Машинния 

факултет в Ниш

венството

Бяха юнски дни, ухаещи на омайно цъфнали 
липи и млечно бели нощи. Тогава Саша заспа и вече не се пробуди, 
за да се радва, смее и работи. Сега дойде синкавата белота на 
зимата и снега, но него пак го няма. Вярваме, че духът му витае над 
отвесните скали на Видлич, над чистата и прозрачна като сълза 
Височица, че обхожда забулените в мъгли и скреж храсталаци с 
боровинки над Тупанец и Прелесйе в Стара планина.

В непоносимата и отчайваща скръб утеха ни е, че Саша обичаше 
хората и хората обичаха Саша. Ненапразно го окъпа морето от тежки 
мъжки другарски сълзи, ненапразно в гърлото на най-близките му 
другари и колеги думите заставаха от плач и хълцане.

На нас ни остава да броим дните по него и да измерваме всеки ден 
и всеки час, защото много ни липсва и защото сме го обичали 
безгранично.

Шестмесечната панихида ще се състои на 13 декември (неделя) 
от 12 часа на Нишките гробища. Каним роднини и познати да ни 
придружат.

на опаш- 
заема пето 

понеже

Ако отборът желае да се класира на едно от 
първите две места, които водят в Сръбска дивизия, 
трябва интензивно да се подготвя, да се подсили с 
нови

спечели 8, загуби пет и 
два мача завършиха наравно. Като домакин - 6 побе
ди, една загуба и два равни мача. Като гост - две 
победи, пет загуби и един равен мач. Головата 
разлика е 30:29. За отбора са играли 26 футболисти, 
от които само Емил Иванов е играл във всичките 15 

Бане Гюров и Саша Крумов са играли на 14,

футболисти, а и да се обезпечат повече финан
сови средства.

д.с.

мача.

ПОЛУСЕЗОНЪТ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА 
СТАТИСТИКАТА Сами без Саша: майка, съпруга, синове Михайло и Иван

Първата част от първенството по футбол в Меж- 
дуобщинската футболна дивизия Враня официално 
приключи преди три седмици, но все още не е из
вестно на

вид преди всичко бро^ на отказаните футболни 
срещи или “предадените мачове, а суова и записване 
на точки без борба. Само “Младост по този начин е 
записала 9 точки.

ИН МЕМОРИАМ

БОЖИДАР-БОЖА ФИЛИПОВИЧ
На 5 декември 1998 година след продължи

телно боледуване почина Божидар-Божа Фи- 
липович, подполковник в пенсия. Коварната см
ърт го отне преждевременно на 58-годишна въ
зраст от семейството му, многобройните родни
ни, приятели, сътрудници и почитатели. Беше 
погребан на 6 декември на нишките Нови гро
бища.

Божо е роден през 1940 година в Долна Невля, Димитровградско. 
Силното желание да се учи и усъвършенства го води във Военната 
академия на ЮНА - техническа специалност, която завършва ус
пешно. Службува в няколко гарнизона на ЮВ, между които в Пирот, 
Лесковац и Ниш, където се пенсионира през януари тази година в

кое място се е класирал футболният отбор 
“Младост от Босилеград. Не е известно и класира
нето на

В IV кръг боси ле градският отбор 
записа без борба три точки от “Напредък от Вран- 
ска баня, след това в петня кръг от отбора на 
Трешньевка” от ^опардннци и в осмия кръг от от
бора на “Чуковац . От останалите шест мача босиле- 
градскнят отбор спечели три и^олкова загуби. Той 
победи отбора на “Железничар в първия кръг (6:3), 
след това отбора на “Павловац в третид кръг (3:2) и 

кръг отбора на “Мирралац от Врачка 
баня (4:2), а загуби от “Левосое (2:6), “Младост о^ 
Сувойница (1:4) и в последния кръг от “Раднички

останалите 9 отбора, състезаващи се в Дивиз
ията, защото компетентните футболни органи още 
не са се произнесли по няколкото спорни мача. Сред 
тях е ихрещата между отборите на “Младост-н “Рад- 

“от Враня, която босилеградските футболисти 
загубиха във Враня в последния кръг, обаче ръковод
ството на босилеградскня отбор оспори победата на 
домакините поради неспазване на футболните пра
вила.

ничкн

в шестия

Това ел причината, че досега ръководството на 
“Младост-не извърши официален 
лия есенен полусезон. Най-вероятно това ще стане 
след като футболни органи решат спорните въпроси.

Ако наблюдаваме есенния полусезон в Дивизията 
през призмата на статистиката, не ще можем да го 
оценим като добър. Твърдейки това, ние имаме пред-

(2:4).
Футболистите на “Младост^от Босилеграданализ на изтек- в ше

ст мача са отбелязали 18 гола, на всяка футболна 
среща средно по три, тяхната врата е улучена 21 
пъти. Засега “Младост има 18 точки.

чин подполковник.
Верен на войнишката клетва, дадена на отечеството, своите вой

нишки и офицерски длъжности той изпълняваше с истинска вой
нишка дисциплина, пожертвование, любов и патриотизъм. Неговата 
стройна войнишка фигура, благороден лик, неговата скромност, 
хуманност и дружелюбие с магична сила привличаха и пленяваха 
всички - от военните му другари и сътрудници, роднини, приятели и 
другари до обикновени хора, с които за пръв път се среща. Това 
пролича и от голямото траурно шествие, от трогателните слова, 
които бяха произнесени от колегите му, траурния марш, залповете 
на войнишкия взвод...

След кончината на Божо остана дълбока празнота сред най- 
милите му: съпругата му Димитринка, синовете Иован и Зоран, сна
хата Татяна, внуците Ана и Урош... Те останаха без своя защитник, 
нежен съпруг, татко, дядо... Тях, както и многобройните му роднини, 
другари и приятели ще утешават спомените за неговия благороден 
лик, неговата доброта и човещина.

м. я.

ШАХМАТНИ НОВИНИ
• Към края на миналия месец в ЕИ в Ниш се проведе 

шехстото първенство на СРЮ по шахмат, на което участваха 175 
шахматисти от няколко съседни страни и СРЮ, между които и 
13 мъжки и един женски гросмайстор, голям брой ФИДЕ - 
майстори... На първенството участва и Анита Алексова от 
Димитровград, която следва в Ниш. Въпреки задълженията си 
на факултета, тя игра във всичките 11 кръга и с 4 и половина 
точки се класира в долната част на таблицата. За Анита това е 
най-силното състезание досега.

Първо място спечели Тодор Тодоров от България.
• В МАТАРУШК А БАНЯ от 28 до 30 ноември се проведе 

индивидуално и отборно първенство на шахматисти от средните 
училища в Сърбия, в което участваха общо 15 ученика, на 
възраст от 15-19 години. От димитровградските средношколци 
най-добър резултат показа Бояна Алексова, която дели 3 и 4 
място. Владаи Игич с 4 точки дели 15-20 място, а Боян Алексов 
(брат на Бояна) със само две точки зае 43 място.

В отборното класиране димитровградските средношколци 
заеха 8-10 място, което и не е лошо ако се има предвид, че играха

ЕЛЕОНОРА МИЛОШЕВА, минало
годишна балканска шампионка в скок на 
височина и четирикратна победителка на 
димитровградския митинг по скок на ви
сочина, от следващата година ще се със
тезава за атлетическия клуб “Железни
чарят Димитровград - узнаваме от тре
ньора на този клуб Александър Марков. 
Атлетката от България не само че ще 
защитава клубните цветове на димитров
градския тим, но и ще работи с тукашните 
млади атлетки, състезаващи се в тази дис
циплина.

Поради неподходящите условия за тр
енировки и студеното време най-добрата 
димитровградска атлетка Душица Деян
ова на 5 декември т.г. замина на трисед
мични подготовки в България, по-точно в 
град Петрич. Да припомним, че от след
ващата година Деянова ще стартира в дис
циплината гладко бягане на 800 метра.

Б. Д.

Димитър Манов

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 20 декември тази година се навършват 

шест месеца от смъртта на нашия баща
МИЛАН ПЕЙЧЕВ 

от Димитровград
По този повод на 12 декември 1998 година на 

димитровградските гробища ще дадем панихи
да.

Опечалени: син Стефан, дъщери Зорица и 
Бояна, снаха, зет , вници и правнуци.с един състезател по-малко, така че при всеки мач предаваха по 

една партия. За отбора на димитровградската гимназия играха 
Владая Игич, Бояна и Боян Алексови. ТЪЖЕН ПОМЕНД. С.

На 10 декември 1998г. се навършиха 40 тъ
жни дни от смъртта на нашия мил съпруг, баща, 
свекър, брат и дядо

На 13 декември т.г. се навършват 40 ТЪЖНИ
ДНИ от смъртта на нашия мил и нелрожалим 
съпруг, баща, брат, свекър и дядо

ДОЙНА ПЕТРОВ
от с. Вие. Одоровци, Димитровградско
На тази дата в 11 часа на Одоровските гро

бища ще посетим вечното му жилище и ще по
ложим цветя, а в семейната къща ще дадем по
мен. Каним роднини, съседи и приятели да ни 
придружат.

Опечалени: съпруга Неделна, син Павле, сиаха Ягода, внуци Мирослав 
и Влада, брат Сретеи, сестри Миловамка и Дафинка със семействата си

На 9 декември 1998 со на
вършиха 3 ГОДИНИ от смъртта
на ИВАН СТОЯНОВ - ВАЦА 

1933-1998 
от Димитровград

Ние, неговите близки, вечно ще пазим спо
мена за него.

Опечалени: съпруга Верка, син Драгомир, сна
ха Сузана, баща Иван, сестри Райна, Юлка и Деса, брат Димитър със 
семействата и останали роднини. _________

ТЪЖЕН ПОМЕН

На 8 декември тази година се навършиха ДЕ
СЕТ години от ненадейната смърт на нашия мил 
татко

На 25 декември т. г. се навършва ЕДНА ГОДИНА
от смъртта на нашата мила и незабравима майка, 
свекърва и баба
СЕВЕТКА ЦВЕТКОВА,по баща ЗАРКОВА 

от с. Горна Лисина, Босилвградско

ТОДОР В. ТОТЕВ 
от Димитровград

Годините след теб никога 
няма да заличат спомените ни 
за твоето благородство, люб
ов и доброта.

Вечно скръбящи: син Арха
нгел и дъщеря Цветанка със 
семействата си

I |а! ИВАН МИТОВ 
от Димитровград

Ние, теоито доцп, вочно ще носим в сърцата 
си твоя мил лик. Благодарим ти за всичко, коото 
ни даде!

Опечалени: син Слободан, дъщеря Жана, 
снаха и внуци.

На 18 декември т. г. в 11 часа ще дадем помон 
а къщата в Горна Лисина.

Каним близки, приятели и роднини да ни при
дружат.

Скръбящи: синове Ишаи, Воио и Аца със семействата си

Ф
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сатиРа * забава

В ЗДРАВО 
ТЯЛО - ЗДРАВ 

ХУМОР
Мъж сс върнал от команди

ровка и чува гласа на жена си 
от спалнята: ”Ето, скъпи, няма 
да влезе, казвах ти аз”! Мъжът 
сс втурва в спалнята и вижда, 
че върху жена му лежи як мъж. 
Той хваща един стол и е него го 
удря по задника. А мъжището 
казва: ”Хоп-а-а-а, а казваше, 
че не може да влезе”!

НАГРАДА
Тамън си помисли дека млого лъко съм се куртулисал от 

Данчу Монииога ка беше решил да напише моногравию за 
педссстс године що прекарал е ньеговуту бабу, ка тети га 
опуя вечер пай тропа на портуту:

- Манчо, Манчооо бре, отвори! - разлая он кучищата у 
мялуту.

- Бабо, легай у църгьетс и се увивай, демек ти йе лоше, а 
я че гледам да га препратим кико ония пут! - реко я на бабуту 
и излезо да отворим портуту.

- Кво па съга има Данчо?
- Отвори, нсмогу преко плот да ти оратил*.
Ка улезомо, погледа он къмто бабуту, свила се ко клубе, 

почеша се по шиюту, па рече:
- Видим бабата нейе нещо арно със здравйето?
- Нейе! - реко я.
- Тъгай нема млого да раз придам! Човека за мойту кньигу 

съм нашъл, ама са ми 'гребе некой кой че ме подучи кико да 
напишем ретишкуту за наградуту-

- Кву награду? - зину я.
- Па теквая що се дава кига се нещо слави!
- Данчо, не прекаруйеш ли малко? Айде кньигу че 

пишеш за педесе године брак, ама кво те йе спопело и 
награду да даваш? И кому че гъу дадеш?

- Кико кому? Па знайе се: на женуту, на черкуту, па и на 
приятелье-

- Е, ти га съглам запържи. Наградата требе да йе заслужена 
с нещо! - реко да га бъцнем малко.

- А виде ли на царибродскугу телевизию кико се даваю 
награде? Море, първо че си узнем я най-убавуту, после че 
дадем на женуту, а за другьите кво остане- А що кажеш дали 
йе заслужила, заслужила йе и повече. Само що ме йе търпела 
педесе године - доста йе да вой дадем най-големуту награду. 
А ти знайеш дека не съм баш лък човек. Ако не иде све по 
мойему, скарам се, а кига ми много накьипи, може и да 
извърльим надвор_ Па и доста йе кротъчка и послушна.

- Чекай Данчо, све йе това млого лично. Кво че речу 
другьите, замисли ли се?

- Кой кво сака да каже! Нали знайеш: "Кучето си лайе, а 
кьерванат си върви!" А после и видо кико това може да стане 
йоще по-глатко_

- Е-е-е?
- Па наградете че дадем уз тьрпезуту! Кига сви йедну и 

пину, тъгай че делим заслугьете!
- Уз тьрпезуту? - чудим се я.
- Уз тьрпезуту! Тия що остану недоволни че си пину йош 

повече, а и тия що су доволни че си пину съглам, тека накраят 
на сви че буде поталтьн!

Бабата поче да се мешкольи по креветат и да се тресе от 
смей. Данча погледа къмто ню, па у мене, а я реко:

- Разтрита гьу, че гьу изтърлям със свинску мас после!
- Та кико да напишем на ретишкуту? - пита он.
- Па напиши: За педесе године и предану работу и за 

големо залаганье...

Графиня влиза и кухнята и 
вижда в шкафа непознат мъж.

- Какво значи това?, пита тя 
готвачката.

- Пе зная, мадам. Очевидно 
това е останало от предишната 
готвачка.

Разговор с приятел:
- Винаги ми е било трудно 

да заведа жена у дома - отна
чало заради родителите ми, а 
сега заради съпругата ми!

Моля, бвЗ 

докаГент
на-

ПОДЯЛБА УПЛАШИЛ СЕ
В димитровградския Здра

вен дом при един лекар имало 
голяма навалица. Сред чака
щите бил и един поп. Излизай
ки от кабинета, измореният ле
кар се хванал за главата, ко- 

Помолил един димитовград- гато видял, че ще трябва да 
чанин собственика на една по- прегледа още много пациенти, 
гребална фирма да го подвезе Тогава шеговито подхвърлил 
с колата. на попа: ”Попе, хайде да си по-

-Прощавай, пр11ятелк>, но аз дел„м пациентите”, 
не карам без амбалаж!

Отишъл един димитров- 
градчанин при лекар. След ка
то го прегледал лекарят го по
съветвал: "Трябва да отбягва
те да ядете месо”. Пациентът 
си отдъхнал и казал с облек
чение: ” Аз и нямам пари да 
купувам месо. Уплаших се да 
не ми забраните да ям чушки, 
картофи, домати, зеле...”

АМБАЛАЖ

Б. Д.

ХИПОКРАТ
Отишъл Виктор Йосифов 

след злополука с дърва в Пирот- 
ската болница. Докато чакал до
ктора, гледа в клетвата на Хи- 
пократ, закачена на стената, и

МАЛКО ШАНТАВИ 
МАЛКИ ОБЯВИ

• Правя компромиси по поръчка.
• Поправям миксери и слаби бележки.
• Гримирам само с един удар.
• Лекувам с биоенергия - бия енергично.

пита сестрата;
-Сестро, по тази ли клетва 

работите?
-Не, по торбата на пациен

тите! Б. ДимитровА.Т.

ТАСЕН
га Мобифонрисува: БДииитров

- Чекай, нейе ли по-добре да се напише "за све предане 
работе"?

- Може и тека! - съгласи се я, па после ми нещо паде на 
акъл: защо га не препратим я на другога. - Ама знайеш ли 
кико че буде най-добре?

- Кико? - зину он.
- Иди при тия що имаю опит, они че те науче по-добре!
- Така йе! - рипи се он и излете кико опарен.
- Ядън Данча! А бре Манчо, он кока йе мърднул малко! - 

рече бабата и се тресе от смей.
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