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ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СЪРБИЯ ПРИЕ ГРЪЦКИЯ ВЪНШЕН МИНИСТЪР
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г м

ПЪРВАТА КОЛОНКА

ЛИЦЕМЕРИЕ ПОЛИТИЧЕСКОТО РЕШЕНИЕ ЗА КОСМЕТ МОЖЕ ДА СЕ 
ОСЪЩЕСТВИ В РАМКИТЕ НА КОНСТИТУЦИОННАТА

СИСТЕМА НА СЪРБИЯ
Докато в двореца Рам- 

буйе недалеч от Париж се 
разговаря, терористите в 
Космет продължават със 
злодеянията си. Пореди
цата убийства, взривява
ния и заплахи в Прищина, 
Джаковица, Косовска Ми-

* Милан Мнлутиновнч и Тсодорос Пангалос размениха мнения по нъпросн от интерес зя сигурността и стабилността в региона
Президентът на Република Сърбия Милан Мнлутиновнч ирис 

във втроник гръцкия министър на външните работи Тсодорос Пан
галос, който пребивава на официално посещение в СР Югославия.

В разговора, преминал в дух на разбирателство, бяха разменени 
мненията по въпроси от интерес за сигурността и стабилността в 
региона, както и за по-нататъшното разширяване на двустранните 
отношения на

тровица и на други места 
хвърлиха сянка върху за
почналите преговори и 
оповестяват новата стра
тегия на косметските ал
банци.

Република Сърбия и СР Югославия с Република
Гърция.

Преценено беше. че политическо решение в Косово и Метохия 
може да се осъществи в рамките на контнтуционната система на 
Република Сърбия, при пълното спазване на териториалната 
цялост и суверенитета на Сърбия и СР Югославия, равноправие на 
всички граждани, всички национални общности и етнически групи 
в Косово и Метохия.

|§||| |
Каква е целта им?
Според добре осведо

мените аналитици две са 
основните цели на тази 
нова стратегия: първо, 
възможно повече да се 
затруднят преговорите, и, 
второ, с постоянните про
вокации да се създаде 
впечатление за необходи
мостта от идването на ме
ждународни войски в Ко
смет.

ш ш
Момент от разговора Милутинович - Пангалос
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ИНТЕРВЮ НА ПРЕМИЕРА НА СЪРБИЯ МИРКО МАРЯНОВИЧ ЗА ' ВЕЧЕРНЬЕ НОВОСТИ"

ЖИЗНЕНОВАЖНИТЕ ИНТЕРЕСИ ЩЕ 

ЗАЩИТАВАМЕ ПРЕД ВСИЧКИ И НАВСЯКЪДЕВъзлова точка в сега
шния етап на преговорите 
е, че Космет си остава в 
границите на Сърбия и СР 
Югославия. Това никак 
не се харесва на сепара
тистите, защото в такъв 
случай те трявба да се от
кажат от независимостта, 
която е и крайната им 
цел. Красноречиво дока
зателство за това е отказ
ването на албанската ст
рана да подпише докуме
нта с основните принци-

* Доколкото международната общност наистина, а не само декларативно бъде против сепаратизма, а 
за уважаване на суверенитета п териториалната цялост на Сърбия и Югославия очакваме да бъде 
постигнато споразумение н всички граждани, всички национални общности да се обърнат с лице към 
живота в условията на мир, към развитието и просперитета, каза премиерът Мирко Марянович в 
разговор за ” Вечери,с новости”
народни стандарти, без възмож- сочи, чс тези условия през 1998 
пост за отцепване или създаване година бяха много трудни, 
на някакви преходни форми, ко
ито биха могли да водят към то
ва, поясни Марянович.

Той добави, че постигнатото 
на тази основа споразумение би
ха реализирали заинтересован
ите страни без присъствието на 
чуждестранни войници на наша 
територия в каквато и да било 
форма или под какъвго и да би-

цията на Програмата за работа 
на Правителството, която беше 
приета в Народната скупщина 
при избирането ни през пролет
та на 1998 година, за всички ни. 
независимо от партийната ни пр
инадлежност, представлява об
ща държавна задача” - каза Ма
рянович. Поради това без каквн- 
то и да било условности може да 
се говори за няколкогодишен 
континуитет в работата на Пра
вителството на Сърбия, когато 
става дума за политиката на по- 
динамично стопанско развитие, 
запазване на икономическата и 
социалната стабилност и реши
телното провеждаме на пазарни
те реформи.

При воденето на икономиче
ската, социална и реформатор
ска политика винаги е било най- 
трудно да се обезпечи увеличен
ие на производството и на запла
тите и

ОСЪЩЕСТВЕНА Е ОС
НОВНАТА ЦЕЛ НА ИК

ОНОМИЧЕСКАТА 
ПОЛИТИКА

Премиерът уточни, че преди 
всичко е засилен натискът отст-пи.

Избягвайки подписва
нето на тоя документ, ши- 
птърската страна предла
га да бъде подписано пр
имирие. Злодеянията, из
вършени след започване
то на преговорите, показ
ват колко лицемерна е 
играта на терористите. За
щото, ако те наистина же
лаеха мир, нормално бе
ше поне по време на раз
говорите да заглъхне ор
ъжието.

Нормално би било съ
що така международната 
общност, която толкова 
настоява за преговори, 
по-категорично да осъди 
поне най-новите терорис- 
тически злодеяния. За
щото всяка такава акция 
е една крачка по-далеч от 
мира. И терористите, и ме
ждународните им медиа- 
тори не бива да забравят, 
че и толерантността, и по
литическата мъдрост си 
имат граници.

рипа на отделни части на между
народната общност срещу наша
та страна заради принципната й 
политика в решаването на кри
зата в Косово и Метохия и ре
шителната борба за отбрана на 
суверенитета и териториалния 
ннтегритст на Сърбия и Югосла
вия.

ло претекст.
Доколкото би се уважавало 

всичко това, доколкото между
народната общност наистина, а 
ме само деклара тивно бъде про
тив сепаратизма, а за уважаване 
на суверени тез а и тсриториал- 

Лрисмапсто па поканата ра- пия иптегризет на Сърбим п Юг- 
зговоритс за Косово и Метохия осланим, очаквам да бъде пости
ла продължим вън Франция по
казва категоричната готовност 
на Сърбия да защи тава жизне- щности в Космет да се обърнпте 
неважните си национални интс- лице към живота в условията на 
реси пред всички и нанеякз,дс, мир, развитие и просперитет, по

сочи председателят па Прави- 
Иа последната си сесия 11а- тслството на Сърбия, 

родната скупщина на Сърбия 
още веднъж манифестира един- Правителството Марянович от- 
но становище в това отношение говори, че работата на всяко 
и реафирмира принципите, вър- прави телство, включително и па 
ху които още от самото начало Правителството па народното 
се основава нашата платформа: единство, се преценява преди 
пълно равноправие на шщион- всичко въз основа на осз.щсствс- 
алнитс обпщости без каквато и нитс резултати, като при това сс 
да било майоризация; пълно ува- имат предвид условията - иконо- 
жаваие на суверенитета и тсри- мичсскитс, социалните и поли- 
ториалнита цялост на Сърбия и тичсските.в които функционира 
Югославия, при широка автоио- правителството и осъществява 
мия според най-висшитс между- конкретните си задачи. Той по

трябваше в извънредни ус
ловия и изключително със соб
ствени сили да сс обезпечи ре
ално увеличение на производс
твото и на съвкупния обществен 
продукт, повишаване на износа и 
намаляване на вън1пнотър1 он~ 
скии дефицит, да се запази ста
билността на цепите в приемли
ви рамки, общественото потре
бление да се финансира от ре
ални източници и да се осигури 
реално увеличение на заплатн- 
те. Ние постигнахме такива ре
зултати, а с това и основната цел 
на икономическата политика.

Макар че сегашното Прави
телство па народното единство 
работи в нов състав, няма съще
ствени промени във връзка с ос
новните определения п най-ва
жните цели по отношение па 
предишния период. "Реалпза-

гнато споразумение и всички гр
аждани, всички национални об-

(На 2-ра страница)

каза премиерът.
М •

'} ш иш
Ма въпроса за дейността на

В.С.Б.



ЖИЗНЕНОВАЖНИТЕ ИНТЕРЕСИ ЩЕ 

ЗАЩИТАВАМЕ ПРЕД ВСИЧКИ И НАВСЯКЪДЕ
(От 1-ва страница)

едновременно с това да се осуети 
инфлацията, предупреди той.

РЕФОРМАТОРСКИ
НАЧИНАНИЯ

КОНКРЕТНИ МЕРКИ 
ПРОТИВ ” СЕНЧЕС

ТАТА” ИКОНОМИКА

цяла верига съпровождащи я 
фирми и активности. “Ето защо 
Правителството помага "Заста
ва“ със забележителни средства, 
за да може да се възстанови и 
възможно по-добре да се подго
тви за свързване със стратеги
чески партньори от чужбина.

От месец март 1997 година до 
сега, за само две години, добави 
Марянович, Правителството е 
вложило повече от 800 милиона 
динара в програмите за подно
вяване на селскостопанската ме
ханизация, чрез което е възста
новено и увеличено производст
вото във фабриките от метал-

Свирайки се върху Закона па общественото информи
ране, Маринов и ч изрази увереност, че с него се Постига По
нататъшна демократизация в областта на общественото 
информиране, защита на Правата на личността и Промени 
в собственическите отношение - в съзвучие с ретенинша в 
законодателствата на евроПейскише държави. Законът е 
съчинен с цел да се намери истинска среди и мнрка между 
свободата и отговорността в общественото информиране. 
Топа особено се касае за отговорността на работещите в 
медиите относно никои основни конешишуиионии ирипиийи, 
каквишо са: защитата на териториалната цялост и незав
исимостта на Реиублика Сърбин, конституционния Порядък 

страната, какшо и Правата на личността, като едно ош 
най-важните в кориуса човешки Права и свободи, които 
инак са защитени ош редиид международни Правови норми, 
Подчерта Марянович.

От друга страна, посочи Ма
рянович, с произведените трак
тори, комбайни и друга механи
зация и с размяната им срещу се
лскостопанска продукция посре
дством Републиканската дирек
ция за стокови резерви беше пр
едложена възможност селскос
топанските производители да 
подновят механизацията си при 
благоприятни условия, което до
принася за повишаване на доби
вите и на съвкупната селскосто
панска продукция.

Въпреки известното закъсн
ение, успяваме да изплатим пен
сиите, заплатите в здравеопазва
нето, образованието и в другите 
обществени дейности и да задо
волим най-нужните материални 
разноски. Когато става дума за 
републиканския бюджет, ние 
сме много пестеливи и максима
лно спазваме плана по разходи
те, гласуван в Народната скуп
щина, каза пемиерът.

По неговите думи, една от це
лите в тази сфера е да се обе
зпечи разширяване на кръга на 
данъкоплатците и по такъв на
чин да се облекчи фискалното 
бреме от плещите на онези, ко
ито редовно си издължават за
дълженията към държавата.

За целта Скупщината неот
давна гласува нов пакет данъчни 
закони, с които трябва същест
вено да се увеличат доходите от 
акцизните изделия (тютюна, пе
трола, кафето, алкохола) и ед
новременно с това да се легализ
ира по-голяма част от “сенчес
тата” икономика.

През последните месеци е за
силена дейността на пазарната

Марянович каза, че Прави
телството осъществява иконо
мическа стабилност чрез строга 
финансова дисциплина в област
та на бюджетното и съвкупното 
обществено потребление. Фина
нсирането на общественото пот
ребление от реални източници, 
следователно без каквито и да 
било посегателства за първич
ната емисия на ЮНБ е ключо
вият фактор на макроикономи
ческата стабилност през послед
ните пет години.

По думите на премиера ва
жен фактор на социалната ста
билност е и политиката на це
ните на продуктите и услугите, 
важни за стандарта на граждан
ите.

в

Правителството на 
Сърбия и Пряко насърчава 
Производшсаошо и износа и 
Пряко се ангажира в 
Превъзмогването на труд
ностите и Преструктурира
нето на големите Пред
приятия, които имаш 
особено значение за 
държавата. Най-големи 
средства. Повече ош Пет 
милиарда динара на 
различни основи През ми
налата година сме вложили 
в аграра, който има големи 
комйарашивни Предимства 
в износа и чисто развитие 
държавата и занаПред ще 
Подтиква, каза Премиерът 
Марянович.

касае за въпроса за промени, ако 
се мисли на политическата ком
позиция на Правителството на 
народното единство, която пра
вят представители на СПС, СРС 
и ЮЛ, тогава мога да кажа, че в 
Правителството няма да има ни
какви промени.

Правителството на народно
то единство в сегашния състав е 
единодушно по всички въпроси 
и пред него се намират много се
риозни задачи в продължаване
то на реформите, съживяването 
на стопанската дейност, опазва
нето на социалната стабилност 
чрез повишаване на стандарта 
на гражданите. Ако се мисли на 
персонални промени, това зав
иси от отделните ресорни минис
терства и необходимостта пос
тоянно да търсиме по-добри, по- 
компетентнп и по-способнп хора 
за работите, които са пред нас, 
каза председателят на Правите
лството на Сърбия Мирко Ма- 

янович в интервюто си за 
Вечертье новости”.

инспекция, финансовата поли
ция и мнигническите органи, ко
ето незабавно повлия за увели
чението на обществените дохо
ди от тези източници, така че мо
жеше да се облекчи фискалото 
бреме на част от стопанството, 
която е изправена пред най-го- 
леми трудности, припомни Ма
рянович.

На въпроса ще има ли про
мени в неговото правителство, с 
оглед на това, че в Съюзния ка
бинет влязоха и представители 
на СПО и че в една част от ка
бинета на Марянович ”това об
стоятелство не било посрещнато 
с одобрение”, премиерът на Съ
рбия отговори, че всяко обеди
няване, което укрепва народно
то единство и стабилността на 
Сърбия е “добре дошло”.

Ние имаме много положите
лен опит с концепта за Прави
телство на народното единство. 
Поради това влизането на пред
ставители на СПО в Съюзното 
правителство не е преценено не
гативно в моя кабинет. А що се

Чрез субсидии, регресн и ин
тервенции от стоковите резерви 
и с други мероприятия Правите
лството отделя големи средства 
от бюджета, за да обезпечи ре
довно снабдяване и да се запазят 
стабилни, и за мнозинството гра
ждани, приемливи цените на хл
яба. млякото, олиото, захарта, 
тока и другите основни продукти 
и услуги и едновременно с това 
да се защити и икономическият 
интерес на производителите.

Говорейки за изгледите за 
по-бързо възстановяване на ме- 
талския комплекс, от който жи
веят повече от 300 000 работника 
и техните семейства, Марянович 
оповести, че повишаването на 
производството в една голяма 
система, каквато са Заводите 
"Дървена застава” ще задвижи

ския комплекс, което пък даде 
възможност работниците в тях 
чрез собствен труд да обезпечат 
егзистенцията за себе си и за сво
ите семейства, да увеличат за
платите си и да обезпечат тях
ното редовно изплащане.

р

НОВИНИ ОТ ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА БЪЛГАР- 
СКИЯ ПАРЛАМЕНТ ЗА ПРИЧИНИТЕ 
НА КОСМЕТСКАТА КРИЗА

В древния замък Рамбуйе недалеч от но от нашия опит, източните ни съседи 
Париж миналата събота започнаха най- оповестяват Закон за информиране- 
сетне разговорите за решаването на кос- то. Според Законопроекта обаче бъл- 
метската криза. Най-сетне, защото косме- гарските новинари ще плащат само 
тските албанци двадесетина пъти отказ- глоба, а не могат да отидат в затвора, 
ваха да седнат край масата за прего- Каква грешка! Та нали времето, пре-
вори в Прищина. По всичко ли- /П ГI/ 1П гч каРано в затвора, е най-си- 
чи, че само те, а може и П Г\ , гурният трамплинг
би и опекуните уг уДу Ц у У Ш. И /.А\ иГ/л\ за изграждането 
им от "белия св- И ■ ЧшШПа ■ мЦ* на блестяща ка-

ка ще продължи Д \У Чно 211 години от
610 години след историческата датата, когато през 1788 година
1389-та. от Англия в Австралия е докаран пъ-

Новото Правителство на Македония рвият конвой от 696 затворници, 
установи дипломатически връзки с Тай- които след като издържали нака- 
ван. Нищо от това, че в знак на протест занието си на новия континент 
древен Китай ще скъса тези връзки седна получили земя и станали свободни 
от най-младите държави в света. хора. Те са се радвали на всички

Поради липса на свидетели Нада Ша- права, с изключение на това - да се 
кич беше освободена от обвинението за завърнат в родния си край. Първата 
престъпления против човечността. Инак и по-голяма вълна преселници в 
не можеше да стане, понеже, като ръко- Австралия е станала през 1850 година 
водителка на женската част на лагера на в резултат на "златната треска", а вто- 
смъртта в Ясеновац още през 40-те години рата - след последната световна вой
на века, прозорливата г-жа Шакич соб- на, когато на петия континент са се 
ственоръчно се беше постарала да няма заселили най-много хора от Гер- 
свидетели. Кой е казал, че има правда на мания, Италия, Гърция, Югославия, 
този свят? евреи от Русия, чехи, словаци, ун-

На бойното поле не гинат само воини, гарци...Следователно най-късата де- 
Гинат и новинари. В различни краища на финиция за австралийците би могла 
земното кълбо само през миналата годи- да бъде: упорити като англичаните, 
на са загинали петдесетина борци за исти- свободолюбиви като французите, 
ната. И то не само на военните поприща, а трудолюбиви като германците и гос- 
и на фронта срещу корупцията, престъп- толюбиви като славяните, 
ността и наркомафията. Поучени вероят-

БЪЛГАРИЯ

СЕНДОВ: СЕПАРАТИЗЪМ, 

ТЛАСКАН ОТВЪН
Подпредседателят на Народното съ

брание академик Благовест Сендов заяви 
на 4 февруари, че “евентуалната агресия 
на НАТО срещу СР Югославия би до
несла само жертви и то на невинни хора”.

В разговор е кореспондента на ТА- 
НЮГ в София Сендов констатира, че “все 
още на Запад никой не е отговорил на 
въпроса какви резултати за решаването 
на косметския конфликт би дали бомбар
дировките”.

Говорейки за Косово и Метохия, под
председателят на Народното събрание 
припомни, чс “живсссм в период, когато 
Западна Европа се обединява и премахва 
границите, дори въвежда п единна валута, 
докато на Балканите се чувства разцвет 
на сепаратизма и на стремежите да се фо
рмират нови държави, държавици и гра
ници. Тези противоречия в съвременна 
Европа трябва да бъдат преодоляни”.

Повече от ясно е, че косметският кон
фликт “има подкрепа от чужди сили и то 
чрез доставка на оръжие, което онези, 
които сега го използват в Косово и Мето
хия сами никога нс биха могли да си обе
зпечат”, заяви академик Сендов.

Сепаратизмът, който, по неговите ду
ми, е израз на краси национализъм с в 
противоречие със съгашната обстановка 
и проблемът трябва да се решава по ми

рен начин, на основата на стандартите на 
европейското общество, а нс чрез закани 
и насилие.

Сендов посочи, че в решаването на 
положението на националните малцинст
ва трябва да се разчленят гражданските 
права и свободата на отделните хора от 
стремежите към колективни права, което 
по принцип ражда сепаратизъм, понеже 
са в разрез с интересите на цялата об
щност.

На въпроса как преценява решението 
на българските власти от миналата есен 
да сс позволи, при евентуално нападение 
срещу Югославия, самолетите на НАТО 
да използват въздушни коридори, подпре
дседателят на Народното събрание отго
вори, че такова валидно решение може да 
гласува само българският парламент.

“Много ми сс иска да съм оптимист, 
когато става дума за решаването на кос
метския конфликт н на другите проблеми 
в региона, но по-близката и по-далечна 
история на Балканите ни учи, че нашият 
регион е бил постоянен епицентър на ра
змирици. Тези, които дърпаха конците, 
винаги са се намирали вън от нашия ре
гион”, подчерта академик Сендов.

В.С.Б.
(' Политика" 5 -2-1999 г.)
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деешщита
ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

I
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косово и Метохия и представляват подкрепа трешен въпрос-
за сепаратистите и терористите.

2. Поведението на НАТО

всеки опит за закле-
но тази автономия не може да озна- ймяване на терористичните банди от страна 

правото на държавата на чава и скъсване на правните, политическите на Съвета за сигурност на ООН. Това пове- 
борба срещу сепаратизма и тероризма. За- и икономическите връзки в рамките на Ре- дение на една чет от международната общ- 
щото, оказвайки подкрепа на субектнвитета публика Сърбия. „ост фактически представлява подкрепа, по-

като иезаи,, на сепаратистите п терористите, тази част от 15. Народната скупщина напомня, че т. мощ и насърчение за сепаратистите и терор-
страна. основателка и членка „а ООН Г “ЖДунаРодната общност поставя »а «ар. преходен статут „а Космет не може да истите.
тази заплаха се натппаиат п позиции суверенната ни страна и ония, бъде нпто маскиран, пито открит път към
тази заплаха се нарушават принципите от конто искат да я разрушат.

артата на ОНи особено член 2, алинея 4 7. Особено е неприемливо изравняване-
от Хартата на ООН.

3. НАТО е

е заплаха с аг
ресия срещу суверенитета и териториалната 
цялост на СР Югославия

6. Конструираните и неточни оценки, че 
сепаратизма, а само възможност за подпис- войската и полицията прекалено употребя- 
ниците да преразгледат споразумението сл- ват сила всъщност са опит да се осуети аде- 

оегионпттнт Пл«и Т° На отговоРността на Държавните органи ед известен брой години, за да се подобри кватното реагиране на легитимните сили на
зация а в член 53 | “ у °РГаН'" " пре„стъп,ште гр>'пи за положението в Кос- неговото провеждане и да се обсъдят пре- отбраната на народа и държавата срещу те-
ООН категорично» подчертава:че^он- 6"Л° ” Р°РИСТИТе'ТВКа' “КТ°Т°Ва "раВЯТВ°Й“аТа
алните аранжмани или регионалните орга- фициранн като репресия над цивилното на- необходимо съгласието 
низации не могат да предприемат нито една селение, а всичките видове тероризъм - на- ницн.

вета*заИа«лгсжост^ИГ^ккртт!тРеШеНИе °Т СЪ* ПЗДеНИЯ' убнПства' свличания - като про- III ваното с международната общност кате-
- не е уптлнпиттп м дтглИГ^НОСТ Н3 ВОКоЦ,х1‘ ^ Народната скупщина на Република горично становище, че'държавните органи

ДпТДПрИ' ^ Международната общност не е оце- Сърбия изтъква, че държавните органи на запазват правото си да реагират адекватно 
вия и^^^^-^^^осла- нилз същността на дейността на т. нар. АОК Република Сърбия и СР Югославия пред- срещу всеки вид терористична дейност и 
в_ / 4 като терористични организация и срещу нея приеха и продължават да предприемат вси- нарушаване на законите, който може да зас-

чпгтп-шмвчи^ аване на, артата на ООН не предприема същите мерки, които пред- чко. което е по силите им, за постигане на траши живота и сигурността на гражданите 
р ване на суверенитета и интегрн- приема срещу останалите терористични ор- политическо решение. Последователно спа- и представителите на властта”, 

тета на нашата страна.
4. Народната скупщина оценява, че с то-

за чисто приемане е и полицията във всички страни, които са 
на всички подпис- принудени да се борят с това зло. По този 

начин се цели да бъде анулирано съгласу-

ООН
еме

ганизации в света. зваме подписаните споразумения. Учредена 
9. Не е приемливо обезценяването на до- е Верификационната мисия на ОССЕ в Кос- 

сегашните усилия за постигане на решение с мет, която да информира обективно между- на Сърбия, който може да се реши един- 
принципи на международните отношения, политически средства, както и стремежът да народната общност за действителното по- 
самите основи на международния порядък и

V
1. Косово и Метохия са вътрешен въпросва свое поведение НАТО погазва основните

ствено чрез диалог на ония, за чието поло-
се анулира споразумението на президента на ложение. Сърбия няма какво да крие, когато жение става дума. Косово и Метохия не мо- 

застрашава международния мири сигурност. СРЮ с международната общност, което е защитава своите граждани и своята терито- гат да бъдат отцепени от Сърбия. Те са в нея 
5. СР Югославия води откровена поли- отразено в становищата на правителството рия от сепаратистите и терористите - на от векове и единствено тук могат и да ос- 

тика на мир, добросъседство и равноправно от 13 октомври и в Споразумението с ОССЕ верификаторите и междинародната общно- танат. Косово и Метохия не са полигон за 
сътрудничество с всички страни и органи- от 18 октомври 1998 година, и утвърдените в ст е даден свободен и безпрепятствен достъп изпробване на военни и политически док- 
зации. които приемат такова сътрудничест- тях принципи: че става дума за вътрешен до всички райони на Косово и Метохия и трини с помощта на обвинения за измислено 
во, и никого не застрашава. Провеждайки въпрос на суверенна държава: че сепарати- възможност да наблюдава целокупната си- нарушаване на малцинствени и 
последователно политиката си за мирно ре- змът и тероризмът трябва да бъдат прек- туацня. 
шаване на

етнически
права. Космет не е нито протекторат, нито 

2. Като независима и суверенна страна, резерв за някакви нови геополитически кон- 
ославия е фактор на мира и стабилността в съгласувано с конституциите на СРЮ и Ре- СР Югославия води политика на мир и съ- фигурации, както Сърбия не дава поводи за 
региона. Решително ще защитаваме своите публика Сърбия и че не може да бъде до- трудничество и никого не застрашава. В съз- 
легитимни държавни и национални интер- веден под въпрос суверенитетът и територи- вучие с посочените принципи СР Югославия 
еси, а преди всичко суверенитета и терито- алният интегритет на нашата страна, 
риалната цялост на страната в съзвучие с

всички отворени въпроси. СР Юг- ратени: че всяко решение трябва да бъде

нови ултиматуми, дори и да става дума за
ултиматуми заради човешките права, демо- 

е готова да решава всички спорни въпроси с крацията и други благородни цели, които 
10. Народната скупщина подчертава де- мирни и политически средства и решително служат само като маска за хегемонията, 

принципите от Хартата на ООН. заключи- мократичната същност на съвместния про- да защитава легитимните си държавни и на- 2. Народната скупщина още веднъж по- 
телния документ от Хелзинки и Парижката ектна Споразумението за политическите ра- ционални интереси, особено суверенитета и твърждава принципите, въз основа на които

мки на самоуправлението в Косово и Мето- териториалния си интегритет, в съзвучие с кризата в Косово и Метохия може да се реши 
6. Народната скупщина на Република хия от 20 ноември 1998 година, което беше Хартата на ООН.

Сърбия изтъква, че в случай на агресия сре- подписано от две политически партии на ал- 
щу нашата страна, нейния су веренитет, ин- банците, представители на националните об- 
тегритет, свобода и независимост, както и шности на мюсюлманите, турците. ромите, че причина за кризата в Косово и Метохия е доляване на кризата в Косово и Метохия ; 
срещу живота и имуществото на нашите гр- горанците и египтяните, както и от предста- дългогодишният албански сепаратизъм, чи- 
аждани - ще се отбраняваме с всички сред- вители на парламентарните партии в Косово ято крайна цел е отцепленне на Косово и алната цялост и суверенитета на Сърбия и 
ства. Всички сме решителни и сплотени в и Метохия. Недопустимо е игнорирането и Метохия от Сърбия и Югославия. Терори- СР Югославия;

омаловажаването на факта, че в покрайии- змът е най-високият стадий на албанския сс-

харта.
успешно, трайно и в полза на всички. Те са:

IV - политически средства и диалог като ед- 
1. Народната скупщина отново изтъква, инствен път за мирно и демократично прео-

- последователно спазване на територи-

отбраната на отечеството ни. - пълноценно равноправие за всички гра
ждани, всички национални общности и ет-II ната живеят повече национални общности и паратизъм. 

1. Република Сърбия и по-нататък ще се етнически групи и че е необходимо пълно 2. Това е най-голямата бариера пред по- нпческн групи в Косово и Метохия. без въ- 
застъпва за мирно решаване на проблемите равноправие за всички национални общно- литичсското решение. На всички усилия, пр- зможности за чиято и да било майоризацня; 
в Косово и Метохия. Решително търсим на- сти, които живеят в Косово и Метохия. едложения и добра воля на държавата да - решения, конто са съгласувани с кон- 

II. Във връзка с иска "страните да се участват в политическия диалог и заедно с стптуцинтс на Сърбия и СР Югославия ичини за решаване на проблемите чрез диалог
при спазване на териториалната цялост и съгласят с нивото и характера на междуна- останалите участници да търсят решения ал- международните стандарти в областта на чо-
суверенитета на нашата страна и осигу- родното присъствие, което от междунлрод- банските сеплратистнчни партии и техните вешките и гражданските права и правата на
ряване на пълно равноправие за всички гра- ната общност се оцени като съответно” На- лидери отговаряха с отказ и обструкцня. националните малцинства;
ждани и всички национални общности, ко- родната скупщина констатира: обемът и ха- Това тяхно поведение насърчи терористи-
ито живеят в Космет.

- не приемаме нито едно мероприятие, с
рактерът на международното присъствие в чиитс банди за нови престъпления. Те злоу- което би бил променен териториалният ин- 

2. Приканвайки ни за преговори. Кон- Космет са дефинирани с окончателното спо- потребиха последователното спазване на сп- тегритет и суверенитетът ни и което би пре-
тактната група чука на отворена врата. Съ- разумение на президента на СРЮ Слободии оразумснисто от страна на нашата държава дставлявало опит за отцепване на Космет от
рбия и СР Югославия доказаха, че са за по- Милотсвич и посланик Ричард Холбрук и и присъствието на Верификационната ми- Сърбия;
литическо решение и настояват това реше- основаващото се на него споразумение на сия на ОССЕ и продължиха да вършат зло-
ние да бъде постигнато с помощта на диалог, съюзното правителство и ОССЕ за Всрифи- деяния,
в който ще участват всички национални об- кационната мисия на ОССЕ в Космет. 
щиости в Косово и Метохия.

- не приемаме присъствието на чужде
странни войници на нашата територия под 

3. Република Албания откровено и пряко какъвто и да било претекст във връзка с 
12. Народната скупщина изразява край- подпомага албанския сспарптнзъм и те- провеждането на постигнатото споразумс-

3. Изтъквайки определението си за мир- но учудване поради иска "съюзните и репуб- роризъм. Албания е превърната в тсрорис- ние. 
но и политическо решаване на актуалнитс ликпнеките правни рамки да се съгласуват с тична държава, в база на терористите и фун- 
проблеми в Косово и Метохия, Народната косметското преходно споразумение”, за- дамснталиститс. център за обучаване, въ- 
скупщина посочва недопустимите и крайно щото той противоречи на логиката и прин- оръжаванс, финансиране и всяко друго под- група за разговори по проблемите в Косово 
едностранчиви становища в предложенията ципите на конституционното право и нас- помпганс на престъпните им цели към СР и Метохия на 6 февруари 1999 година във 
на Контактната група, които са некоректни тоявп за юридически и конституционен пре- Югославия и останалите държави в региона. Франция, изпратена до правителството на

цедент: по-голяма общност да се приспосо-
4. Наред с декларативното застъпване за бява към част от по-малка общност.

VI
Във връзка с поканата на Контактната

4. Една част от международната общност Република Сърбия:към една суверенна държава.
1. Народната скупщина на Република

13. Чрез свеждането на правата на ос- тизма и тероризма. С нито един свой акт тя Сърбия реши да приеме поканата за раз- 
Сърбия и СР Югославия се предлагат и ре- таиалите национални общности до един вид не попречи на Република Албания да бъде говори, защото е категорично определени- 
шеиия, които застрашават и довеждат под културни права в предложените решения за база на терористите и сепаратистите в Ко- сто иа народа и всички политически партии 
въпрос нашия суверенитет и интегритет, до- Космет сс вз.рши дискриминация и се съз- сово и Метохия. Макар чс изминаха цели три да се борим за мир н да отбраняваме Косово 
ри се предлагат и конфедерални елементи, дава възможност за майоризацня отстрана месеца, Организацията зп сигурност п съ- и Метохия навсякъде п света, където се раз- 
каквото е например задължителното съгла- на албанската национална общност. По този трудничество в Европа не осигури 2000 вери- исквп за Космет. Приемайки поканата за ра
сне на Космет когато става дума за промяна начин пряко се нарушава принципът за рав- фикотори зп Космет и не оспособн докрай згоиорп, ние още веднъж даваме своя принос 
на границите иа Космет и за провъзглася- нолравие и сс създава предпоставка за съ- мисията си зп безпристрастно и верно освс- за мирното решавпне на проблемите.

2. Народната скупщина упълномощава

с мито една своя постъпка не осъди сспора-
суверенитета и териториалната цялост на

ване иа извънредно положение. ществуване на граждани от първа и втора домиваис на международната общност и мс-
5. Страните, които формално се застьп- ръка. ждународните организации зп истината. А правителството да формира делегация,

ват за суверенитета и териториалния интс- 14. Народната скупщина предупреждава, истината с, че тероризмът ескалнра след ято ще участва в разговорите.
ко-
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СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СПС В БОСИЛЕГРАДСЪВЕЩАНИЕ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА МО НА 
СПС В ДИМИТРОВГРАД СЪРБИЯ И СРЮ ЩЕ ОТБРАНЯВАТ 

СУВЕРЕНИТЕТА СИСОЦИАЛИСТИТЕ ЩЕ 

СПОДЕЛЯТ СЪДБАТА 

НА НАРОДА
рбия и голямо мнозинство от населението в Босиле 
градска община дават пълна подкрепа на мъдрата 
политика на президента на СРЮ Слободан Мило
шови1! и президента на Сърбия Милан Милутинович 
за преодоляването на напреженията в Косово и Ме- 
тохия и високо оценяват храбростта и решителността 
на полицията и войската в разплатата им с терор
исти ческите банди.

На албанските екстремисти и техните военни и 
политически ментори един път за винаги трябва да 
бъде ясно, че Сърбия и СРЮ ще защитават своя 
държавен суверенитет, интегритет, националните и

По повод пеблагоразумното решение на НАТО, 
с което генералният секретар Хавиер Солано е упъл
номощен да издаде заповед за въздушни нападения па 
цели в Сърбия и Югославия без разрешение от меж
дународните институции, преди всичко от ООН, Об
щинският отбор на СПС в Босилеград издаде съоб
щение, в което се казва:

"Общинският отбор на Социалистическата пар
тия па Сърбия в Босилеград най-енергично осъжда 
политиката на бомби, с които се заканва НАТО. Тази 
заплаха с още едно потвърждение на злодсйското 
отношение срещу Сърбия и Югославия, въпреки че 
миролюбивото решаване на космстския проблем 
предимство над решаването му с оръжие.

Членовете на Социалистическата партия на Съ-

Председатслят и секретарят 
на димитровградската социалис
тическа организация м-р Драган 
Колев и Часлав Манонлов ми
налия четвъртък проведоха съ
вещание с председателите и сек
ретарите на местните организа
ции на СПС от територията на

и във връзка с това заключиха, 
че то е доста тежко. Приветст
вано беше изложението на пред
седателя Колев, който, говорей
ки за местните стопански трудн
ости, между другото каза, че об
щинското ръководство и самата 
СПС ще настояват да помогнат 
на фирмите, свързвайки ги пре
димно с компе тентни стопански 
и политически структури и ст
раната. Дейностите в тази насо
ка, беше подчертано на синеща* 
нието, ще бъдат резултатни, ако 
ръководствата на фирмите про
явят желание да сътрудничат и 
при това се държат отговорно.

Прието беше и предложени
ето на Спиш Колев, който се за
стъпи за по-често провеждане на 
заседания на местните партийни 
организации, както и за по-чести 
срещу между водачите на тези 
организации и водачите на Об
щинския отбор на СПС. Програ
мните ориентировки на димитр
овградската СПС за тази година 
ще бъдат обсъдени и от мест
ните организации.

държавни интереси, както и принципа за равнопра
вие на всички народи и национални общности.”

има

м. я.града.
Разгледана беше актуалиата 

политическа обстановка в стра- ЗАСЕДАНИЕ НА ИО НА ОС В БОСИЛЕГРАД

РАЗПРЕДЕЛЕНИ ДЕСЕТ СОЛИДАРНИ ЖИЛИЩА
ната и изразена надеждата, че 
международната общност ще ув
ажи аргументите, конто ще й пр
едостави държавната делегация 
на конференцията в Рамбуйе. 
Социалистите ще споделят съд
бата на народа и ще се борят с 
всички сили срещу опитите на 
американците и техните сътруд
ници от Западна Европа да раз
бият Сърбия и Югославия, беше 
заключено на съвещанието.

Анализирайки тазгодишна
та програма на Общинския от
бор на СПС, която неотдавна бе
ше приета от членовете на.Из
пълнителния отбор, ръководи
телите на местните организации 
на социалистите особено се сп
ряха на актуалното положение в 
димитровградското стопанство

рпда са разпределени така: по един двустаен апар
тамент на Основното училище и на Здравния дом. 
един едностаен на "Автотранспорт”, а една гарсо
ниера на КОБОС. По един двустаен апартамент в 
строещата се сграда получиха КОБОС. явното кому
нално предприятие "Услуга”, Трудовата единица на 
"Електроразпределителното" от Лесковац, "Изград
ил”, Службата за кадастър и Отделението на вът
решните работи.

Освен това. членовете на ИО обсъдиха и Про
грамата за оздравяване на "Напредък”.

Членовете на Изпълнителния отбор на Общин
ската скупщина и Босилеград пън вторник обсъдиха 
и приеха повече решения и предложения. Обсъж
дайки програмата за изграждане и реконструкция на 
регионалните и магистрални пътища в Лчински ок
ръг, те покрай другото поискаха тази година пътят от 
Минчов мост към Любата да се изгради до Две реки 
(8 км), а не само участък от2 км, както е запланувано.

На заседанието беше прието решение за разпре
деляне на четири изградени и на още шест солидарни 
жилища в етап на изграждане. По предложение на 
комисията, жилищата в изградената колективна сг- в. Б.

РЕДОВНА ГОДИШНА СКУПЩИНА НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СРС 
В БОСИЛЕГРАД

Б. Димитров

ОБЩИНАТА НИ СТАГНИРА И БЕДНЕЕ
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОО НА СРС В ДИМИТР
ОВГРАД

На състоялата се в събота Скупщина на общинската организация на Сръбската радикална партия 
(СРС) в Босилеград, на която бе приет отчет за миналата и програма за тази година, политическата 
активност на радикалите в общината беше оценена като относително богата.

на годината се казва, че ше се по
лагат усилия за по-нататъшно ма
совизиране на партията и форми
ране на местни отбори в селата. На 
общинската организация ще съде
йстват представители на висшите 
партийни органи, както и радика
лите в министерствата. По-голямо 
внимание ще се обърне на акци
ите, които се водят в местните об
щности. по определени въпроси в 
Босилеград ще се провеждат три
буни, а ще се върши подготовка и 
за евентуални избори, се изтъква в 
програмата.

"Ще подемаме инициативи за 
обсъждане на определени пробле
ми в образованието.културата, зд
равната защита, транспорта и дру
ги дейности в общината. Ще нас
тояваме проблемите да се решават

СТАТУТЪТ НА КОСМЕТ ЩЕ 
БЪДЕ ОПРЕДЕЛЕН В 

СЪРБИЯ

По думите на Иван Алексов. 
председател на Общинския отбор 
на СРС. въпреки че отборът нямал 
помещение за работа, партията се

от местната власт и висшите ре
публикански органи . се изтъква в 
програмата, като се подчертава, че 
"ще се посочват всички отрицате
лни и противозаконни прояви във 
функционирането на локалната 
власт, държавните органи и инсти
туции в общината и за това ще се 
осведомяват висшите 
властта и обществеността”.

На заседанието бяха избрани 
пет нови члена на Общинския от
бор. наброяващ 23 души, както и 
членове на трите съвета на отбора. 
Иван Алексов е председател на 
Съвета за стопанство и обществе
ни дейности, Иван Рангелов на Съ
вета за юридически въпроси, а Ст
оян Максимов на Съвета за инфо
рмиране.

масовизирала и привлекла значи
телен брой привърженици. Сега на 
територията на общината действ
ат седем местни отбора. Между тях 
и Общинския отбор е установено 
плодотворно сътрудничество, как
то и между него и Окръжния от
бор.

"Космет е вътрешен въпрос 
на Сърбия. Делегацията на Сър
бия, която участва на прегово
рите в Рамбюе може да прего
варя с представителите на кос- 
метските албанци, но трябва да 
действа в рамките на заключе
нията, които прие Скупщината 
на Сърбия”, казаха между дру
гото водачите на ОО на СРС в 
Димитровград Кирил Младенов 
и Гошко Милков на проведената 
в сряда пресконференция. Те по
дчертаха,

решения за статута на Косово и 
Метохия ще се вземат в Сърбия 
и че радикалите са категорично 
против идването на чужестра- 
нни сили в Космет.

Младенов и Милков запозна
ха журналистите със становища
та на димитровградските ради
кали във връзка със стопанската 
обстановка в общината, дейно
стта на тукашните инспекцион
ни и други въпроси.

Ор!гани на

"Макар че едногодишната си 
дейност оценяваме като положи
телна, не сме доволни от постигна
тото. Общината ни не само стаг- 
нира в развитието си, но започна и 
да осиромашава. Дотук ни доведе 
ръководството на СПС, което е на 
власт в общината”, каза Алексов.

В програмата за работа до краяБ. Д.че окончателни В. Б.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СЪЮЗА НА БОЙЦИТЕ В БОСИЛЕГРАД

В ПРЕДЕН ПЛАН ТАЧЕНЕТО НА РЕВОЛЮЦИОННИТЕ ТРАДИЦИИ
На проведеното през миналата седмица годишно заседание Общинският отбор па Съюза на бойците в Босилеград обсъди отчета за дейността на борческата организация 
през изтеклата и прие програма за дейността си през тази година.

страната ни. И през изтеклата го
дина, както и винаги досега, бор
ческата организация успешно е ре
ализирала заплануваните дейнос
ти във връзка с отбелязването на 
значителни дати от НОВ - 6 май, 4 
и 7 юли и 8 септември. Делегация 
на борческата организация от Бо- 
силеградска община е участвувала 
на тържеството по повод пробива 
на Сремския фронт и на търже
ството в Масурица (Сурдулишка 
община).

Говорейки за обществено-по
литическата обстановка и отделно 
за положението в Косово и Мето
хия, Стоев подчерта, че още от на
чалото на конфликта босилеград- 
ските бойци се застъпват за мирно 
решаване на проблема, дават 
пълна подкрепа на мерките на Съ-

Докладвайки за миналогодиш
ната дейност на организацията, 
председателят на Общинския от
бор Асен Стоев между другото по- 
дчета, че бойците от НОВ заедно с 
бойците-участници в отбраната на 
суверенитета и единството на пре
дишна Югославия все още са ва
жен обществено-политически фа
ктор и дават значителен принос за 
преодоляването на конфликтите в 
страната. Общинският отбор, Пр
едседателството и комисиите на 
борческата организация миналата 
година са обсъждали въпроси за 
правата, задълженията, жизнения 
стандарт и здравословното състо
яние на бойците и членове на тех
ните семейства, както и въпроси, 
отнасящи се за актуалиата обще
ствено-политическа обстановка в

рбия и Югославия в това отноше
ние и най-енергично осъждат зло
деянията на албанските терористи.

По време на разискванията се 
чуха и отделни критики за бездей- 
ността на местните организации, 
която се обяснява с недоимака на 
материални средства и отдалече
ността от града.

Що се отнася до програмата за 
работа през тази година, на първо 
място е по-нататъшното тачене на 
революционните традиции, след 
това грижата за паметниците от 
освободителните войни и приема
нето на бойци, които все още не са 
зачленени в борческата организа
ция.

От заседанието на Общинския отбор на Съюза на бойците 
в Босилеград беше изпратено писмо до президента на Репуб
лика Сърбия Милан Милутинович, в което между другото се 
казва:

” Бойците от НОВ и военните стълкновения от 1992 година 
от Босилеградска община най-остро осъждат кървавите 
злодеяния, убийства и измъчвания на невинни граждани в 
Косово и Метохия, които правят албанските терористи и сепа
ратисти.

Огорчени сме и от гнусните лъжи на американския пен
сиониран генерал Уилям Уокър, който се опитва пред лицето 
на световната общественост да сатанизира сръбския народ с 
цел НАТО да бомбардира Сърбия.

Вашето изявление от 16 януари тази година е н наше 
изявление, защото го подкрепяме от първата до последната 
дума, а на силните на деня в света поръчваме да се вразумят И 
да държат ръцете си по-далеч от Косово и Метохия. Защото 
това е от интерес и за Балканите, и за Европа. Стига войни и 
воюваиня! Всички желаем мир и свобода!”м. я.
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОССС В ДИМИТРОВГРАД

КАТЕГОРИЧНО ”НЕ” НА 
ПО-НАТАТЪШНОТО 
НАТОВАРВАНЕ НА 
СТОПАНСТВОТО

"АНИТЕКС" - БОСИЛЕГРАД

ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА - И МЪЖКИ
ЧОРАПИ

Планът за миналата година е реализиран стопроцентово
Във фирмата ’ Анитекс”, собственост на Драга 

и Павле Иванови от
водство на мъжки чорапи. За целта фирмата е обез
печила две нови машини, италианско производство, 
на стойност 40 хиляди ДМ. Иванов казва, че и мъж
ките чорапи, по качество, ще бъдат на равнището на 
дамските и затова се надява, че и те лесно ще си 
пробият път до домашния потребител.

На въпроса ни има ли възможност да разшири 
фирмата си, Иванов отговори: "Нашата фирма има 
реални възможности да увеличи продукцията и да 
разшири производствения си асортимент, обаче има 
неща, които, вместо да насърчават стопанското раз
витие, те го задушват. Обществото не подкрепя до
статъчно частния сектор, като че ли и по-нататък се 
страхува от забогатяването на частниците. Освен ви
соките обществени данъци, които поскъпват продук
цията, и общината от година на година ни натоварва 
с все по-големи такси. Според новата тарифа, "фир- 
марината” за предприятия до 30 работника, възли
заща на 1200 динара, е разумна, но специално за чора- 
парско предприятие тя е - дори 10 000 динара. Къде е 
тук логиката? Смятам, че и за моята фирма е тряб
вало да бъдат в сила критериите, които се прилагат 
за другите фирми и предприятия. Една такава поли-

нл
Босилеград, работят 22 работ

ника. Работят! Така гласи най-късата и най-точнаМиналия четвъртък в Димит
ровград заседава председателство
то на Общинския съвет на Съюза 
на синдикатите (ОССС). Предсе
дателят на ОССС Димитър Весе
линов запозна присъстващите с 
решението на Съвета на Съюза на 
синдикатите от Пирот за организ
иране на протестен митинг на ра
ботниците от пиротските предпри
ятия. Членовете на председателст
вото подкрепиха намерението на 
синдикалните си колеги от Пирот 
и изтъкнаха, че огромно мнозин
ство

то на работа и осъществяването на 
правата на безработните лица, ко
ито се прилагат от 1 януари т.г. и в 
които са внесени нововъведения в 
начина на финансирането на соци-

оценка за производствената дейност на това малко, 
но успешно предприятие. Това потвърждават и 
щественнте резултати през изтеклата година, от ко
нто са доволни и собствениците на фирмата, и работ
ниците.

осъ-

алното осигуряване и определя
нето на По думите на Иванов, миналогодишният 

изпълнен стопроцентово. Произведени са 180 000 чи
фта дамски чорапи на обща стойност 2 милиона ди
нара. Целокупната продукция е пласирана на дома
шния пазар, в повечето градове в Сърбия и Черна 
гора. Производственият процес е комплектиран.така 
че дамските чорапи "Ирена", "Саманта", "Елизабе- 
та . 'Катерина” и още 9 други марки от тук директно 
отиват до потребителите. Иванов казва, че досега не 
е имал

план еосновата, върху която се 
изчисляват и плащат облаганията
от личните приходи на работници
те.

За да се защити жизненият ста
ндарт на работниците, е взето ре
шение да се отправи апел до елек
троразпределителното предприя
тие за намаляване на таксата за 
изразходваната електроенергия.

Във връзка с предложението 
на РССС в ОССС в Димитровград 
да бъде приет на работа един юр-

от работниците в димитров
градските фирми подкрепят напъ
лно исковета на пиротските работ
ници.

проблем с пласмента, зшцото качествената му 
продукция бързо си пробива път до купувачите.

Когато става дума за плановете на фирмата за 
тази година, собствениците й изтъкват, че ще нас
тояват да запазят сегашното ниво на продукцията, а 
може би и да я увеличат с няколко процента. От 
началото на тази година фирмата на Иванови, засега 
единствен частен промишлен обект в Босилеградска 
община, започна да реализира нова програма - произ-

Включвайки се в дискусията.

тика не подтиква частния сектор, а напротив, тя го 
спъва”, подчерта Иванов.

м. я.

И ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА

ИНТЕНЗИВНА ИНВЕСТИЦИОННА 

ДЕЙНОСТ НА”КОМУНАЛАЦ”
През последните няколко години явното комунално предприятие ”Комуиалац” е носител на зна
чителни инвестиционни активности в комуналната област в Димитровград. Тази активност ще про
дължи и през тази година, а заплануваното ще се реализира посредством трудовата единица за 
оказване на строителни и други услуги.

В областта на водоснабдяване
то е предвидено през тази година 
да се изгради още един (трети) бу- 
нар в рамките на водоснабдител
ната система "Ивкови воденици”, 
който ще дава още 15 литра пи
тейна вода в секунда. Както е из
вестно, Общинската скупщина пр
ие решение, с което площите, на
миращи се в първата защитна зона 
около каптажа, се изземат от соб
ствениците им срещу заплащане.
Площите в тази зона ще бъдат за
тревени и засадени с овощни дръв
чета, понеже около каптажите е 
забранено обработване на площи
те и ползване на химически сред
ства. В "Комуналац" вече е напра
вен проект за тази цел.

През тази година ще продъл
жи подменянето на водопровода 
от базата на фирмата до "Ивкови 
воденици” и към границата. Ще 
продължат и работите на канали
зационни колектор, с който гра
ничният преход "Градина" на юго
славската и "Калотина" на бълга
рската страна ще бъде свързан с 
пречиствателната система в Дими
тровград. Този проект ще бъде ре
ализиран съвместно с България. В 
областта на вододснабдявансто ще 
бъдат реконструирани каптажите 
на най-старата водоснабдителна 
система в града • тази от Мапа- 
стирчсто. Тук има няколко капта
жи, а последният с направен преди 
няколко години на съвсем непод
ходящо място и начин. Ще бьдс 
направена и чешма под Мапастир- 
чето за нуждите на посетителите 
па Манастирчсто и околността му.
Освен това ще бъдат подменени 
водопроводните тръби от Мана- 
стирчсто до града.

Когато става дума зя Мяиасти- 
рчето, в "Комуналац" изтъкват, че 
е запланувано през тази година да 
бъде завършен конакът, чиито 
основи и долен стаж вече са завъ
ршени. Ще продължи и реконстру
кцията на димитровградската

ПОДКРЕПА ЗА ПРОТЕСТНИЯ МИТИНГ: 
От заседанието в ОССС в Димитровград

.лпредседателят на синдикалната 
организация в най-голямото тука
шно предприятие ГИД Стоян Ан- 
джелкович между другото изтък
на, че ръководството и работни
ците от тази фирма изразяват го
лямо негодуване срещу определе
ни предписания на републиканско
то правителство, с които оше по
вече се затруднява положението 
на стопанските колективи. "Данъ
ците, с които се натоварват пред
приятията са големи и дразнят ра
ботещите в ГИД. Затова те под
крепят исковете на колегите си от 
Пирот, но на митинга няма да уча
стват колективно, тъй като про
изводственият процес няма да се 
прекъсва”, подчерта Анджелк- 
ович. "Цяла "Свобода"е за митин
га”, изтъкна в своето изложение 
представителят на димитровград
ската конфекция в ОССС Георги 
Ставров, който подчерта факта, чс 
обстановката в тази фирма е лоша 
и изтъкна, че без двете най-големи 
фирми в града - "Свобода” и ГИД 
- няма просперитет и за димитров
градското стопанство като цяло. 
Подобни становища по този въп
рос изказаха и останалите членове 
на ОССС. Засега не се знае кога 
ще бъде организиран протестният 
митинг в Пирот.

Водачите на ОССС изразиха 
абсолютно съгласие със станови
щата иа РССС във връзка с фор
мирането на Социален съвет, в чи- 
йто състав биха влезли представи
тели на трите "социални партньо
ра” ~ РССС, Стопанската камара 
на Сърбия и републиканското пра
вителство. Председателството по
дкрепи заключението иа РССС да 
се преразгледат измененията и до- 
ггьлиенията в Закона за пенсион
но-социалното осигуряване иа ра
ботниците, Закона за здравното 
осигуряване и Закона за приемане-

Произпасянкн се за вест
ник ”Братство”, членовете 
на председателството конста
тираха, че редакторската 
политика на вестника по 
начало е добра, въпреки че 
понякога, както казаха 
някои синдикалисти, се пуб
ликуват некоректни статии. 
Общо взето, вестникът 
заслужава положителна 
оценка, ио в него трябва да 
има повече текстове от 
областта на стопанстовото, 
бе казано иа заседанието.
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ист или икономист Димитър Ве
селинов заяви, че ОССС сс нуждае 
преди всичко от един юрист, но по
ради недостиг на материални сред
ства в момента няма вьзможност 
да приеме на работа такъв специа
лист. Понеже в разискванията се 
оказа, че и конфекция "Свобода" е 
останала без юристи, бе обссдсна 
възможността на работа да сс при
еме стажант с такава професия, 
който да работи едновременно в 
ОССС и конфекцията. В такъв 
случай "Свобода” би поела задъл
жението да изплаща на юриста то
пла закуска и "регрес".

На заседанието бяха разгледа
ни информациите за тазгодишните 
работнически спортни игри, в ко
ито са участвали общо 520 работ
ника от димитровградските фир
ми. Анализирана е и възможност
та в Звонска баня да сс организира 
семинар на тема: "Собствени
ческата трансформация у нас", на 
който биха участвали синдикални 
дейци от Димитровградска, Бсло- 
палаиска и Бабушнишка община, 
както и експерти от РССС.

черква, която би трябвало да бъде 
завършена до края на годината.

С преселването на футболното 
игрище Димитровград загуби своя 
парк. Малкото празни площи в 
града едвам през миналата сссн по
лучиха, горе -долу, изглед на уре
дени зелени площи. В "Комуна
лни" настояват да обърнат отде
лно внимание на тези празни пло
щи, прсвръщаИки ги в малки парк
ове с трева и декоративни храсти. 
За тази цел предстои пабавка на 
специална машина за вадене на бу- 
сопс с трева, набавени са четири 
вида косачки и мотокултнпатор с 
припособлснии за уреждане на зе
лени площи.

Градските гробища стават все 
по-уредепи. Старата част иа гро
бищата вече с оградена е"дувар", 
а от долната част предстои слагане 
иа метална ограда. Предстои и ас
фалтиране на пътя, който обикаля 
около гробищата. Разчистената 
борова горичка на изток тази го
дина ще бъде уредна за разширя
ване на гробищата.

Що сс отнася до строителните 
работи, конто "Комуналац" про
вежда,запланувано е да сс зппър-

ши и вторият фри-шоп на грани
цата. В комерсиалната зона е пред
видено да започне изграждането 
на така наречения Стоково-транс
портен център.

В техническата база на пред
приятието тази година предстои 
пабавка на фабрика за бетон и еле
менти от бетон за нуждите на пред
приятието. както и за оказване ус
луги на гражданите. Понеже пред
приятието разполага с всички нео
бходими машини за ниски строе
жи, остава да се набави един малък 
и един малко по-голям валяк. На 
едни камион "Камаз” ще бъде ин
сталирана бетонобъркачка, а на 
друг - цистерна за миене на ули
ците. Вместо тях, ще бъде набавен 
саморазтоварващ се камион с го
ляма товароспособност. За поддъ
ржане чистотата на границата ще 
бъде набавена голяма авточнета- 
чка.

"Комуналац" е подпомагал и 
ще подпомага местните общостн. а 
и тази насока е запланувано изгра
ждане на още един мост в село Се
нокос.

А.Т.Б. Димитров
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ЗАСЕДАНИЕ НА ОКРЪЖЕН ОТРАСЛОВ СИНДИКАТ В "СВОБОДА"

КОЙ Е ВИНОВЕН ЗА ТЕЖКОТО 
ПОЛОЖЕНИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ?

МЕДОЛЕЧЕНИЕМАПИТЕРАПИЯЙМЕД0ЛЕЧЕНИЕ
ПРОПОЛИСЪТ Е 

ВСЕМОГЪЩ МЕДИКАМЕНТ
Материалното и социалното 

положение на работещите » дими
тровградските предприятия 
жара" и "Свобода" беше обсъдено 
на заседание на Окръжния съвет 
на синдиката в текстилната, кожа
рската и обувната промишленост, 
което се проведе миналата седми
ца в Димитровград по инициатива 
на синдикалното ръководство на 
конфекцията.

Кой е виновен за тревожното 
положение, в което са изпаднали 
"Кожара” и "Свобода"? Полити
ческата обстановка, ешлемето, си
ндикатът, директорите или работ
ниците? Или всички по малко? 
Всеки обвинява другите, а рабо
тата никак не върви ннто в кожа- 
рата, където от 110 работника в 
момента работят само 22, пито в 
конфекцията.

- Когато една фирма се озове в 
затруднено положение, най-напр
ед се сменява директорът. Тази пр
актика може би не е най-доброто 
решение, изтъкна Иван Игнятов- 
ич, председател на Окръжния от
бор на отрасловия синдикат. Факт 
е. че положението наистина е те
жко. Защото в самата държава е 
така. самоуправление вече няма. 
няма общи събрания и единстве
ното нещо. което остава на работ
ниците е синдикатът. Синдикатът 
и директорът са тези. които най- 
много трябва да си сътрудничат, а 
не да са на противоположните ст
рани. Западната система, това от
давна го казвам, не само полити
чески. но и с работите на ешлеме 
напълно ни съсипа, защото убива 
инициативата, пренебрегва се до
машният пазар и много други ра
боти. Според мен, изходът е в ко
лективните договори, но при ус
ловието че работодателят спазва 
договорената цена на труда. Ма
лко постигнахме и с отделните ко
лективни договори. Само говорим, 
говорим, а изобщо като синдикат

Прополисът изменя цитоло- 
гичната картина на ранения про
цес. Отстраняла бързо некроти- 
чнитс маси, снира възпалител- 
ния процес, не допуска реинфек- 
ции. Размекна ръбцолата тъкан, 
очистла раната от секрета. От
деля костните секвестри, ако 
има такива л участъка. Много 
ценно качсстло на прополиса е 
тона, че той помага да се отстра- 
нялат от организма ненужните 
патологично изменени тъкани. 
На тона се дължи неголото про- 
тиломазолно дейстлие.

Протилолъзналитслното де
йстлие се проявяла при състоя
ния, предизвикани от инфекцио- 
нни и неинфекционни фактори. 
Фармакодинамичният механиз
ъм се обуславя от действието на 
флавоноидите, етеричните мас
ла и терпеитините, водещи до 
б ързо настъпване на хиперемия, 
подобрение на крълообръщени- 
ето, разнасяне на инфилтрата, 
ако има такъв, премахване на 
продуктите от възпалителната 
реакция, очистване на гноевия 
секрет, положителни промени в 
състава на раневата цитограма, 
усилване и активизиране на оз
дравителните

Приложен локално, йро- 
йолисош има анеешешичен 
ефекш. Той обезОолноа и обе~ 
зчуосшоа шреширанин учас- 
шък. Алкохолен екешракш 
ош йройолис 0,25% е шри йъ- 
ши йо-силен ош шози на ко
каина и йеш йъши - ош дей- 
сшоиешо на йрокаина. Нфе- 
кшъш наешъйоа ош 5-/0 ми- 
нуши след йриложениешо и 
Продължава около един час.

"Ко-

процеси.
Сложният биологичен съст

ав на прополиса, използван като 
профилактично или лечебно ср
едство, оказва върху организма 
следните ефекти: мобилизира 
защитните функции на много 
органи и системи, повишава син- 
тезата на защитните имунни те
ла, подобрява апетита, диуреза- 
та, оказва хилотонично и анти- 
склеротично действие.

Прополисът е всемогъщ ме
дикамент. При неговото използ
ване като лечебно средство е не
обходимо лекарско указание и 
наблюдение.

По книгата 'Медолечеиие' от д-р 
Ст. Младенов подготвя В.С.Б.

ЗАСЕДАНИЕ БЕЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ:
От синдикалното събранио и "Свобода"

на принудително управление. Сто
па предложение не се съгласи Иг- 
иятоиич, който счита, че но този 
начин не могат да бъдат решени 
проблемите. "Само конкретната 
работа, с която работниците сами 
ще си обезпечат заплати е изход", 
каза той.

Да, ако има работа работници
те ще си изкарат заплатите, но ра
ботата все пак трябва да бъде об
езпечена от ръководството, а нс от 
работниците. Те трябва да рабо
тят. Ако не се намери работа, няма 
шанс да се изплатят не само за
платите, но и таксите за пенсионно 
осигуряване на работещите в "Ко
жа рата” за 21 месеца, а в конфек
цията - от септември миналата го
дина.

нямаме никаква сила. Трябва да се 
обединим и да се договорим с ръ
ководството на фирмата, катего
ричен е Игпятовнч.

Любинка Цииянович, член на 
Републиканския отбор на същия 
синдикат, подчерта, че положени
ето е тревожно в цялото стопан
ство н затова от приказките няма 
файда. Опора трябва да се търси 
само в собствените сили. Тя попита 
представителите на "Свобода”: 
"Дали оставката на Арсен Тодо
ров е придобивка или загуба за фи
рмата. Струва ми се. че след като 
си отиде той, на вас ви тръгна зле". 
Отговаряйки на този въпрос, пред
ставител на "Свобода" каза, "че с 
идването на Арсен през 1990 го
дина и с инфлацията ние попадна
хме в криза. А след като си отиде 
той веднага се появиха две "пар
тии". Просто е невероятно, но е 
истина, че винаги, когато имаме 
много работа н трябва да работим 
максимално, ние прекратяваме ра
ботата”.

Според председателя на Об
щинския синдикален съвет в Ди
митровград Димитър Веселинов, 
изход за "Свобода” е въвеждането

регенеративни

АПЕЛ ЗА ХУМАНИТАРНА 
ПОМОЩ

По инициатива на синдикалната организация в Осно
вното училище "Моша Пияде " в Димитровград, Общин
ския съвет на Съюза на синдикатите (ОССС) задвижи 
широка хуманитарна акция за обезпечаване на финан-

Заседанието завърши без ко
нкретни заключения, макар че пр
ез цялото време всичко се върте
ше около факта, че само със соб
ствени сили може да се търси из
ход. Който е виновен, че се е стиг
нало до тук, той ще си отговаря, а 
сега е по-важно да се търси изход 
от задънената улица.

лекуване на пет го-сови средства, които са нужни за 
дишната Мария Стоянова, внучка на учителката Евдокия
Стоянова. Малката Мария страда от т. нар. двустранен 
рефлукс на бъбреците и затова е нужно да бъде опери
рана. Необходимо е да се набавят скъпи лекарства и 
материали от чужбина.А. Т.

Джиро-сметката за внасяне на средства за лекуване на 
момиченцето е: 42800-620-1-16-817000-3247007750, "Пи- 
ротска банка" А. Д. Пирот.ОТ МЕСТНОТО САМООБЛАГАНЕ ПРЕЗ 1998Когато матрапаз- 

ите "забравят” да 
платят добитъка...

Б. Д.

НАЙ-МНОГО СРЕДСТВА ЗА 
СТАЦИОНАРА ДОЛНА ЛЮБАТА

СЪБИРАТ ПАРИ ЗА УРЕЖДАНЕ 
НА ГРОБИЩАТА

Повече животновъди в Бо- 
силеградско не са си взели па
рите от препродаваните, които 
през последните две години бяха 
почти главните изкупчици на до
битъка в общината. Повече от 
тях са дали добитъка си без по- 
сигурни гаранции за плащането. 
Сега едни настояват да си вземат 
парите с помощта на съда, а дру
ги чакат и се надяват, че ”чсет
ните "матрапази ще устоят на ду
мата си.

Матрапазите от вътрешно
стта, главно от Враня и Буяно- 
вац, и по-рано идваха в общи
ната. През последните две годи
ни обаче те бяха по-активни, по
неже босилеградските предпри
ятия "Слога" и "Напредък" из
паднаха в сериозни икономиче
ски затруднения. Те действаха 
успешно и затова, че бяха "да
лече от очите” на инспекциите.

При купуването на добит
ъка матрапазите правят далаве
ри не само с плащането, но и с 
теглото на добитъка. Узнава се, 
че съществували условия срещу 
някои матрапази, които не пла
тили добитъка на селяните, да 
бъдат открити следствия.

Тези дни Местната общност на Димитровград предостави на вси
чки заинтересовани отчет за използваните средства от местното 
самооблагане, които да го обсъдят преди той да бъде приет от 
Съвета на МО.

От въвеждането на самооблагането (1 юли 1996 г.) до 31 декември 
1998 са събрани 596 649 динара. С най-голяма част от тези средства са 
завършени строителните работи и частично оборудването на стацио
нара. Само през миналата година, когато стационарът беше завършен 
и започна да работи, за него са дадени 227 243 динара.

Освен за стационара, значителни средства от местното самообла
гане са изразходвани и за други комунални активности, преди всичко за 
улици. За асфалтирането на улица "Стара планина” с дължина 185 
метра, както и за изграждането на стълби от библиотеката до спо
менатата улица са изхарчени около 144 хиляди динара. За настилки от 
чакъл на улица "Флемингова”, "Босутска" и част от Пъскашийския 
път, както и за канализация от местното самооблагане са отделени 11 
640 динара.

Поради недостиг на средства, нереализираната част от програмата 
е "пренесена” в тази година.

"Понеже нашата местна об
щност няма финансови средства, 
организирахме доброволна акц
ия и 130-те домакинства в селото 
събират пари за електрифици
рането на сградата в гробищата 
и за ограждането на гробищния 
комплекс", заяви Катка Стояди
новци, председател на Съвета на 
местната общност в Долна Лю- 
бата. По думите й, за целта са 
нужни над4 хиляди динара и вно
ските не бивало да бъдат по-ма
лки от 30 динара.

- Със средствата, които ще 
съберем по тоя начин, продъл
жава тя, ще завършим запо

чналото през миналата година 
електрифициране на сградата и 
ще оградим комплекса при ус
ловие "Електроразпределител
ното" да ни освободи от плащане 
на таксата за приключване на 
мрежата.

Според плановете на ръко
водството на МО, парите трябва 
да се съберат най-късно до края 
на тоя месец. След това се оча
ква да продължи електрифици
рането на сградата, а напролет 
да започне и ограждането на ко
мплекса.

А.Т. В. Б.

БОСИЛЕГРАД
една част от откраднатото е върнато на здравното ведомство.

"Крадците влезли насила в помещението на старата 
болнична сграда, в което бяха съхранени материалите и 
съоръженията за подвижната болница”, казва д-р Крум Накев. 
директор на Здравния дом в Босилеград, и добавя: "На офи
циалните органи ще предоставим документи за стойността на 
причинената ни щета”.

Очаква се срещу крадците да бъде открито следствие.

ОТКРАДНАЛИ ПОДВИЖНА 
БОЛНИЦА

Двама крадци, чиито имена все още не се съобщават, са открад
нали материали и съоръжения от подвижна болница в Здравния 
дом в Босилеград и ги продали в Косово и Метохия. Благодарение 
на усилията и съдействието на полицията от Босилеград и Прищина в. в.в. в.

ВяпЯ*12 ФЕВРУАРИ 1999 г.
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ПРАЗНИ НА ХУДОЖЕСТВЕНОТО СЛОВО НА МАЛЦИНСТВОТО НИ
Югославия™ На Ш,сателите в СъРбия организира във вторник в Белград среща, на която беше представено съвременното литературно творчество на българите в

В изпълнената 
място Голяма

до последно 
зала на Сдруже

нието (имаше и правостоящи) 
срещата откри председателят на 
Дружеството на писателите в 
Сърбия Слободан Ракитич.

-Таченето на

телеки православни държави са 
важна предпоставка за афирма- 
цията на автентичното литера
турно творчество.

служим като държава-образец, в 
която на равноправни начала се 
взаимопроникват 
култури и в която всички нацио
нални малцинства, включително 
и българското, успяха да запазят 
верската, националната и култу
рната си идентичност.

Книжовниците, като хора 
емоциите и на ума, бяха и си ос
тават посланици на културата” 
в нашите две страни, понеже, съ
творявайки на майчиния си език 
у нас, нашите български писа
тели п преводачи по най-добрия 
начин свързаха културата на на-

различните

ПОСЛАНИЦИ НА КУЛ
ТУРАТАлитературното 

творчество на националните ма
лцинства в Сърбия, неговата аф- 
ирмация и изтъкването на пост
иженията му, има дълга и хубава 
традиция в нашето дружество, 
каза Ракитич.

Приветствайки участниците 
и гостите в срещата, министъ
рът
Сърбия Иван Седлак каза, че на 
прага на новото хилядолетие, в 
ерата на компютрите и експа
нзивното комунициране посред
ством Интернет, днешната сре
ща е потвърждение и доказател
ство за неуншцожнмиядухна кн
игата и на художественото сл
ово. За афнрмацнята на култу
рата и литературното творчест
во на българското малцинство в 
нашата страна, чрез финансова 
помощ и по друг начин, свой пъ

на
в Правителството II,)

-На международен 
шата страна е изолирана и в един 
по-дълъг период подложена на 
невиждани до сега 
което засяга и науката, и култу
рата, и литературата, и изкуст
вото. А срещи, каквато 
шната и които сме възприемали 
като истински празник, винаги е 
имало в нашата къща.Те показ
ват не само традицинното гос- 
толюбие на сръбските писатели, 
но и духа на толерантност и де
мократичност, като предпоста
вка за свободно духовно, култу
рно и литературно творчество.

Националните малцинства и 
многоброигагге етнически общ
ности в Сърбия имат всички пра
ва както и всички граждани на | 
Сърбия, а след Втората световна ( 
война някои от тях. като ал- I 
банското в Косово и Метохия I

план на-

санкции. ИП1ТС два съседни народа. Затова 
забележителните Писателят Мома Димич открива срещата

ство в културния живот на Сър- здич. 
бия, българският посланик в Бе
лград Ивайло Трифонов бла
годари на литературните творци 
за това, че са достойни наслед
ници на едно от големите имена 
в българската литература Ема
нуил Попдимитров.

- Сложната съдба на нашите 
двустранни отношения, за които 
говори г-н Ракитич е отбелязана 
и в живота на нашето малцин
ство. Сега, на прага на XXI век е 
крайно време българи и сърби, 
като най-близки славянски наро
ди на Балканите да заживеят в 
истинско приятелство.

За възникването и развити
ето на литературното творчест
во на нашите сънародници в Юг
ославия говори Денко Рангелов, 
главен редактор на книгоиздате- 
лската дейност към издателство 
"Братство”. Директорът на из- 
датество "Братство” Венко Ди
митров се спря върху усилията, 
които нашето издателство, под
помогнато от Републиката и Бе
лградския завод за издаване на 
учебници, полага за афирмаци- 
ята на художественото слово на 
малцинството ни.

Със свои творби - стихотво
рения или белетристични произ
ведения - се представиха Ми ле 
Николов Прнсойски, Симеон 
Костов, Милорад Геров, Вели
мир Костов, Новнца Иванов,
Мила Васов, Е лиза бета Георги
ева и Арсо Тодоров. Стиховете н 
откъсите от белетристичните 
творби на сръбски език чете ар
тистката от Белград Лиляна Га

лите ратурни 
произведения на нашите българ
ски писатели,създадени в Репуб
лика Сърбия, са потвърждение 
на всеизвестното богатство на 
българската национална култу-

е дне-
Освен членовете на Дружес

твото на писателите в Сърбия от 
нашата столица, видни културни 
дейци и любители на художест
веното слово, сред които и много 
наши сънародници от Белград, 
на срещата присъства и предсе
дателят на Дружеството на сръ-

На срещата Посланик 
Трифонов изнесе и някои за
бележки относно изучава
нето на българския език в 
нашите училища и йо адрес 
на местните власти и 
медии. Реагирайки на тези 
забележки, министър Сед
лак каза, че Сдружението 
на Писателите не е най-Под
ходящото място за изяс
няването на Политически и 
локални теми и че той 
лично би бил щастлив, док
олното отношението къ.н 
сръбското малцинство в 
някои други страни е так
ова, какаото е къ.н малцин
ствата в Югославия.

нпр. дори и по-големи права от 
сърбите, на които Сърбия е ед- | 
инствената родина.

Припомняйки, че през про
летта на 1995 година, след пълни 
пет десетилетия, е подписан про- 1 
токол за сътрудничество между ! 
организациите на писателите от лен принос дава държавата Съ- 
двете държави, Ракитич каза, че 1 рбия. Заради това свободно мога 
отношенията между двете прия- |

Слободан Ракитич поздравява участниците и гостите

ра и едновременно с това дока
зателство за качественото обра
зование на езика на тази национ
ална общност у нас. Изхождайки 
от това, че опазването на май
чиния език е основата, върху ко
ято се изгражда националната 
идентичност на българското ма
лцинство, моят ресор в Прави
телството и занапред, както и 
досега, пряко ще финансира из
даването на списанието за деца 
на български език "Другарче”, 
каза миниегьр Иван Седлак.

да кажа, че ние можем да по-

Ошношенияша между Сърбия и България, които в ми
налото са имали бурни и драмашичгш дори Периоди, сега са 
добри. Когашо се говори за модерна ЕвроПа, винаги се 
Посочваш отношенията между Германия и Франция, които 
През историята са били Повече от дра.машични, а днес са 
изключително добри. Струва ми се, че за нещо Подобно 
може да се говори и за отношенията между Сърбия и 
България, когашо става дума за Политическата обстановка 
на Балканите. Това именно бурно минало ни кара сегашните 
ни добри отношения да са По-иенни. Ролята на нашюнал- 
нише малцинства в това отношение има огромно значение, 
каза Председателят на Дружеството на Писателите в 
Сърбия

бско-българското приятелство 
живописецът Милич от Мачва. 
който беше изложил две свои 
платна на тема сръбско-бъвгар- 
ски връзки.

На срещата в Белград при
състваха и председателят на Об
щинската скупщина в Димитро
вград Никола Стоянов и дирек
тор!,т на Народната библиотека 
в тоя град Драган Колев.

Текст и снимки: В. Богоев

ВРЕМЕ Е ЗА ИСТИНСКО 
ПРИЯТЕЛСТВО

Изразявайки гордостта си от 
приноса на българското малцин-

№«0 ученици на сраааишел- 
но йо-ниски цени от 
тези а книжарниците, 
изтъкваш и коойер- 
ацинши и каниш ро
дителите да се снаб
диш йрц шнх. Освен те
традки, моливи, хи
микали и йр., кооПер- 
ация/йа дава и учебни
ци на изйлащане.

Оркестър
Снимкат», която поместваме в този брой, 

е заснета пре 1 1940 години пред киното на 
Пстт,р Брсзннчкн. Тона е сградата до 
Центъра да култура, къдсто днес се намират 
складът па ГИД н "Фото Буба” с книжарни
цата. Тя свидетелства да традицията на 
оркестрите н Димитровград. Под големия 
афиш да филма, който се е прожектирал, е 
струнен оркестър, п чпйто състав между 
останалите са: Христо Андонов с акордеона, 
до него с цигулка е Паеко, а клекналият е 
малката мандолина е починалият преди 
години Слапчп Злнтанон, чнято съпруга нн 
даде снимката.

Преди години нмише мандолннен 
оркестър при Ненгьрп за култура, сега го 
нима и не се знае защо, макар че малък 
състав може да се напрани "ей сега".

РАБОТЕЩИТЕ В ГИМНА
ЗИЯТА В ДИМИТРОВГ
РАД "йо йринций" йодк- 
рейяш решението за ста
чка, но не са съгласни шн 
да бъде само с намаляване 
на часовете. Затова не
участваш а стачката,
която се йровежда и нн- ПОЛЗВАЩИТЕ СОЦИ

АЛНА ПОМОЩ в Ди
митровград ще йолуч- 
иш безплатни храни
телни стоки. Органи
затор на акцията е 
Черненият кръст.

кои училища.

УЧЕНИЧЕСКАТА ПИО
НЕРА ЦИЯ В ОСНОВНО
ТО УЧИЛИЩЕ в Димит
ровград разйолага с каче
ствен йрибор за всички А.т. д.т.
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ТЕАТРАЛНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В БОСИЛЕГРАДПО ПОВОД ЮБИЛЕИТЕ НА МАЛЦИНСТВЕНИЯ НИ ПЕЧАТ

” ВСИЧКО ЩЕ СЕ РАЗЯСНИ” 

ПО ЛЕСКОВАШКИ
Д-р Джордже ИГНЯТОВИЧ

НАЧАЛНИ ТРУДНОСТИ 

И ЕНТУСИАЗЪМ ела в Мил и* (е ви ч (шурей на Ко- 
ле, безработен лекар),23-годиш- 
ната Ясна Радивоевич (баба Ке- 
ва), както и самият Груич, който 
успешно се представи и като 
Стена кафеджия.

Публиката в препълнената 
на Културния дом най-до

бре оцени и възнагради артис
тите - с бурни ръкопляскания.

Гостува него на лескова шкия 
театър беше организирано от 
Центъра за култура, който за ра
злични разноски изплати към 9 
хиляди динара, от които 8 хиляди 
на театъра. Министерството на 
културата отпусна 5000 и Общи
нската скупщина 3000 динара.

в. Б.

впи. Тази комедия е била в реп
ертоара на лесковашкия Наро
ден театър преди 15 години. Сега 
Груич осъвременил съдържани
ето й и през гоя сезон в Лесковац 
е играна повече пъти.

Артистите изпълниха зада-

На 4 т.м. лесковашкият На
роден театър се представи пред 
почи та телите ма театралното 
изкуство в Босилеград с коме
дията "Всичко ще се разясни”, 
която е написал и на сцената по
ставил Радшпа Груич. Става ду
ма за комедия със сатирични но
ти, в центъра на която са всекид
невието на едно семейство, оби
чате и нравите на хората и 
стълкновенията между патриа
рхалното и съвременното.

Освен хумора и сатирата, ко
ито плениха вниманието на зри
телите, особено впечатление ос
тави и езикът, с кой то си служат 
артисти те - лесковашкият жар
гон. И сега той беше пълен с псу-

(Про дължани е на токста "Как 
започна "Глас на българите" от 

миналия
Не напразно се казва "Вс- »ЗД'П'елското предприятие 

яко начало е трудно”. Вестни- > "« Народния фронт на
к-ьт най-напред се печаташе и Сърбия- п сетно Каш оиздате- 
печатннца "Борба", улица лство Дута . Иначе нне няма- 
"Карделева" ("Дечанска") 31. хме други отношения е тях, бя- 
и имаше формата на вестник хмс съ,,ссм самостоятелни. 
"Борба". Излизаше два пътн 
месечно, на 1 и 15-ти, а сетне 
стана и седмичник. Тогава та
зи печатница беше най-модер
ната в Белград, но нямаше го
леми български букви за заг
лавия и нне се приспособява
хме, като изрязвахме част от 
буквата 1Ъ. за да направим Ъ 
или Ь, а отбягвахме заглавия с к

начення и други работи - 
брой) деше иий-наиред Печптпрско-

по-

залачата си вдъхновено и прочувег- 
вено. Особено приятно впечатл
ение остави играта на Боголюб 
Митич (в ролята на бизнесмена 
Коле), който в телевизонния сс- 

"Семейно богатство” изпъ-риал
лнява роля та на Гьоша, Ясна Ра
дивоевич (Цацка*съпруга на Ко
ле), Предраг Смилкович (Мица 
Палаверка, адвокат на Коле), 
който в "Семейно богатство” из-
пълнява ролята на Тика, Нино-

Щ, Ю, Я. Но с време н тая при- 
чина беше преодоляна. к\Н|1§й11&
дожници да ни нарисуват цели ч</„; , 
заглавия с красиви букви по 
техен избор. С една дума ста
раехме се вестникът да има п 

I хубав графически изглед. Сло- 
вослагателите, които не зна- 

I еха български, работеха на ли-

'П
В ДОЛНА ЛИСИНА и долно тлъмино

РАЙЧИЛОВСКИ МЛАДЕЖИ ИЗПЪЛНИХА 
ЗАБАВНА ПРОГРАМА

Сдобихме се н с големи за
главни букви. Давахме и на ху-

Ж
Примерът на райчиловчаниНа 6 февруари младежи от нашия край и Враня, за което 

босилеградското село Райчило- беше награден с бурни аплодис- окуражва и може би предвестява 
подбрана менти. С ръкопляскания бяха съживяване на културно-забав

ния живот в нашата община. За-
вци се представиха с
културно-забавна програма пр- наградени и изпълнителите на 
сд зрителите в с. Долна Лисина. народни песни: Стефан Спасов, това ои трябвало да го последват 
Една седмица по-рано същата Даниел Стоянов, Асен Стоимен- и младите в другите села, осо- 
програма те изнесоха и пред зри- ов и Александър Ненов. бено средношколската младеж,
телите в с. Долно Тлъмино, а пр- Организатор на проявата бе- а необходимата помощ трябва да

ше Общинският съюз на младе- получат от Центъра за култура

: нотип с руски матрици, а с вре- 
I ме овладяха и българския на- 
! бор. Един от тях, не си спом

ням презимето му, но иначе се

Д-р Джордже ИГНЯТОВИЧ

Технически редактори
вестника бяха Драголюб Гол- 

наричаше Бора. стана толкова убович - Пижон, но кратко вр- 
| ловък, че почти постоянно на- еме, тъй ка то замина за Париж 
; бираше Глас на българите . като дописник, и Добривойе 
| Тогава се изливаха цели оло- Попович,

вни редове, колонки от 11 или наричахме Поп. Той 
22 щщера и при поправянето редица хубави и интересни 
на някои правописни и други

на
■:

еди това и в своето село.
жта, който ще организира изпъ- и другите компетентни за тази 

те домове в Д. Лисина и Д. Тлъ- лнение на такива програми и в дейност институции, 
мнно фолклорният състав се пр- други села, където съществуват 
едстави с китка народни хора от условия за това.

В пълните зали на културни-

когато естествено 
написа и м. я.

I

статии и дописки, за която цел 
грешки словослагателнте от- биваше изпратен "на терена”, 
ново

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ТЕАТЪРА "ХРИСТО БОТЕВ"
правеха грешки в оловн- рт Него Асен и аз научихме 

| ите редове, което много затру- как се прави "шпигел” на стра- 
: дняваше коректурата. Всичко ниците на вестника. Изрязват 

това разказвам, за да могат чи- се направените отпечатъци от 
| тателитена Братство , което набраните колонки и лепят на 

сега има компютъров набор, шаблонен лист според фор- 
да видят на какви трудности

”КОЩАНА” ЗА ТРЕТИ ПЪТ НА 

ДИМИТРОВГРАДСКАТА СЦЕНА
мата на вестника, прибавят се

След повече от 20 години иконописването на Погановс- нувано гостуване и в Българ- 
шедьовърт на Бора Станкович кия манастир. Нови представл- ия. по-точно в град Поморие. 
"Кощана” отново ще бъде по- ения се очакват и от младеж- На димитровградските цени-

сме се натъквали при издава
нето на "Глас на българите”. 
Когато се правеше "прелом”,

отпечатъците на заглавия, ил
юстрации, карикатури и други 
материали, за да може метър- 

т.е. връзваха ’ страниците и анпажът (по френския израз 
се вършеше коректура, има- теНгееп ра§е- дословно слагам 
хме на разположение една ст- в страница) да формира стра- 
ая в "Борба” и много често се

ставен на димитровградската кия и детския ансамбъл към тели на театралното изкуство 
сцена, решиха членовете на театъра "Христо Ботев”, бе ще бъдат предложени редица 
Художествения съвет на теа- изтъкнато на заседанието, 
търа "Христо Ботев” минала
та седмица. Подготовките за димитровградският театър от- три, с които местният театър е 
представлението ще започнат ново ще се представи на пре- установил тясно сътрудниче-

е запла-

представлення. които на тупа
ниците, при което присъству- 

виждахме и разговаряхме с ре- ваха и главният и технически-
След пауза от една година шната сцена ще изпълнят теа-

дица именити югославянски ят редактор за улеснение на 
писатели, които там вършеха работника, а след това полу- 
същата работа като редакто- 

на ”Кн>ижев-
гледа на драматичното творче- ство. Между другото 

Ако материалните възмо- ство в Сърбия, коЙтоще се пр- нувано през маЙтук да бъдат
изпълнени пиеси, които ще

тези дни.
чавахме отпечатъци на цели 
страници за последна коректу
ра и така до подготвянето на 
броя за печат. Асен като отго
ворен редактор подписваше 

Младенович, Александър Ву- страниците и броят се слагаше 
чо и други. Бранко се интерс-

ри и сътрудници 
не новине” ^
Душан Костич, Йован Попов- 
ич, Душан Матич, Танасие

жности позволят, през втората оведе към края на април т.г. 
половина на тази година артис-

- Бранко Чопич,
Според предварителните участват на театралните сре- 

тите от димитровградския теа- планове, театърът "Христо щи ' Йоаким Вуич” (тази го- 
тър ще подготвят още две пи- Ботев" през 1999 година ще го- дина манифестацията ще се 
еси. Една от тях ще бъде пое- стува в няколко градове в ст- проведе в Пирот), 
ветена на 500-годишнината от

под печат.
На заседанието на Съвета- Следва -суваше за някои мои преводи 

на негови разкази, изпратени 
от Пирот след 9 септември 
1944 година на детския вест
ник "Весела дружина", редак
тиран от писателя Емил Ко
ралов. За ”Кн>ижевне новине” 
(бр. 8/1949) написах информа
тивна статия под заглавие 
"Први лист бугарске ман>ине у 
1угославщи” по повод излиза
нето на първия брой на "Глас 
на българите”.

По-късно вестникът се 
премести в печатница "Глас”, 
на ул. ”Моша Пияде” (”Влай- 
ковичева”) 8. И тук, в една ст
ая с малко антре се помести 
редакцията на вестника и ос
тана там до последния брой. 
Финансите - заплати, хонора
ри, печатарски разноски, наз-

раната, а през лятото е запла-
на театъра бе разговаряно и за 
необходимите капиталовло
жения в театъра, с чиято ре
ализация ще се облекчи рабо
тата на радетелите на театрал
ното изкуство в общината.

КАКВО (НЕ) ВИ ХАРЕСВА 
ВЪВ ВЕСТНИКА?

40 ГОДИНИ ” 
БРАТСТВО”

ЕМИЛ ВЛАЕВ, професионален 
сътрудник в димитровградския Общински синдикален съвет.
”Редовно чеша "Братство” ч смятам, че този вестник доста 
оерпо отразява събитията в общините, които "Покрива”. Тъй 
като този вестник всъщност е седмичник, значителен брой от 
информациите, които се Публикуваш в него загубваш актуал
ността си в Петък, когато той Пристига в Димитровград. Във 
връзка с този Проблем би трябвало да се ПредПриемаш някакви 
крачки.
На Първите 2-3 страница на вестника, сПоред мен, трябва да се 
ПреПечашваш По-малко информации ошколкошо досега, тъй като 
читателите могат да Прочетат тези информации в ежед
невниците или Пък да ги чуят По телевизията или радиото”.

Б. Димитров

Б.Д.
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ЕКСПЕРТ ЗА МЕНИДЖМЪНТ 

И АГРОМАРКЕТИНГ
ак„еХФоЯсТвселоДраТшиГк™; ;. ^ ,

сурски район, Босилсградска об- 4? * ' '''
(днес Сурдулншка). Израс- ■ 

нал е в образовано семейство - ба- 
ща му с завършил прогимназия 
още преди I световна война и целия
си трудов стаж е изкарал в общнн- 13 
ски администрации.

С д-р Анакиев разговаряхме 
неговия кабинет в Земеделския
факултет в Скопие, къдсто с бил , -
преподавател. Макар че е пенси- У"'.
онер от 1995 година, той не напуска
бившия си кабинет, понеже поето- ^ '
янно е ангажиран от факултета и 0
правителството на Македония ка- ^:ПРС( 
то ръководител на повече научни 
проекти от областта на аграра.

- Роден съм през 1930 година.
Четиригодишно основно училище 
завърших в родното село, прогим
назия в село Клисура през 1944. а 
през 1948 година гимназия в Трън 
(НР България), където и положих

111ЕНЦИ В СВЕТА НА НАУК 110 ГОДИНИ ТЕАТЪР „ХРИСТО БОТЕВ“ (18)V

” ГОЛЕМАНОВ”, ” ОРИГИ
НАЛ НА ФАЛШИФИКАТА”...

щнна
Голям успех с Големанов” * Успешно запърщане на Венета Петрова на самодейната сцена * 
ритнците хвалят Оригинал на фалшификата” * ” Женско царство” - хит-представление

Последните десет сезона - години (1988 -1998) лни самодейци още веднаж се представят в 
са един от най-плодотворните периоди в 110-го- България (Своге - 14 ноември, Годеч - 15 ноем- 
дишната история на самодейния театър ”Христо ври).
Ботев в Димитровград. Редят се блестящи пред- Театралният сезон 1992/93 минава под знака на
ставления, с актьорите-самодейци работят про- драматичното произведение на Раде Радованович 
фесионални режисьори, което значително пови- "Оригинал на фалшификата”. След интензивната 
шава нивото и качеството на пиесите. За първи 
път в ист

Ш У;'ав ш

подготовка в продължение на около три месеца и 
орията на театъра една негова пиеса ангажирането на майстора за сценични движения 

успява да се изкачи” на съюзното равнище. Ста- Ивица Клеменц, режисьорът 
ва дума за Професионалист от Душан Кова- на от ролите Слободан Алексич и актьорският 
чевич, постановка на Борислав Григорович, дъл- екип, в който са включени и Слободан Сотиров, 
гогодишен постоянен член на Народния театър в Славча Димитров, Весна Алексова, Делча Гигов, 

елград. Членовете на театъра донасят много- Олгица Антова, Весна Николова, Предраг Дими- 
бройни колективни и индивидуални признания от тров, Славча Антов и шестгодишният Алексан- 
регноналннте и републиканските прегледи, както дър Алсксич, на 17 април премиерно изпълняват 
и от съюзния преглед във Враня 
през 1994 година. За първи път в 
богатата си история димитров
градският самодеен театър "Хр
исто Ботев" участва на един ме
ждународен фестивал като пред
ставител на Югославия. Това се

и изпълнител на ед-
ф. д-р Борис Анакиев

където преподава организация на 
земеделското производство и аг- 
ромаркетинг на студентите от го
рните курсове, както и планиране 
и проектиране в агрокомплекса и 
пазара, оборот и маркетинг в аг- 
рокомилекса - на аспирантите (сл
еддипломни студии).

В своята научна дейност проф. 
д-р Анакиев най-много се

зрелосния изпит - разказва Ана- 
кисв. Понеже нямах достатъчно 
средства за следване, две години 
бях учител в село Божица (Зла
танова махала) н Клисура. След 
казармата, през 1954 година се за
писах в Земеделския факултет в 
Скопие. Като добър студент полу
чих кадрова стипендия от Спецн-

е зани
мавал с изследвания на микроик- 
ономнческите проблеми, менидж
мънта и маркетинга в аграра, ка
кто и на световните икономически 
проблеми в аграра. Признат е като 
голям сиецналисг по менид-

случва на 13 април 1998 год. в 
София, в България, в голямата 
зала на Държавния сатиричен 
театър "Алеко Константинов”, 
който е домакин на "Театрални
те дни на смеха”. Димитровград- 
чани изпълняват "Професиона
лист” и въодушевяват софийска
та публика.

жемънт и агромаркетннг. Автор е 
ализнраната кооперация за произ- на 120 научни и експертни труда, 
водство на тютюн Напредък в рецензии и експертизи, конто са 
Прилеп. По време на следването се публикувани в домашни и чужде- 
ожених с нашенката Добрила, учи- странни списания. Издал 
телка

е циклос-
от съседното село Гро- тилен учебник (скрипта) по ор- 

знатовци. Тогава настъпиха труд
ности. Живеехме отделно, семей-

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ЗА 
” ГОЛЕМАНОВ”

Успехите през споменатото 
десетилетие започвате "Голема
нов” - комедия в три действия от 
Стефан Костов, която е режисирана от Слободан 
Алексич. Репетициите започват през ноември 
1989, а премиерата е през март 1990 година. Ди
митровградските любители на театралното изку
ство проявяват голям интерес към "Големанов”, 
който е игран на български език. Интерпретатори 
на ролите са Слободан Сотиров, Николина Ган
чева, Ленче Манова, Славча Димитров, Олгица 
Антова, Момчило Андреевич, Венета Петрова, 
Тодор Ташков, Никола Андонов, Делча Гигов, 
Предраг Димитров. Сценографията е оформена 
от Сретен Игов, за костюмите и грима е задължен 
Методи Петров, използваните скулптури са дело 
на художника Димитър Илиев, Драголюб Пейчев 
подбира музиката, докато Венелина Божич и Ва
силка Маринковл са на суфльорските си места.

Режисурата на Слободан Алексич и играта на 
актьорите развеселяват сърцето на зрителите. На 
димитровградската сцена не се помнят аплодис
менти като тези за блестящите интерпретации на 
ролите на Големанов (Слободан Сотиров), Голе- 
мановица (Николина Ранчсва), Илиева (Венета 
Петрова), Горилков (Момчило Андреевич), Лю
бомир (Славча Димитров)... Твърде освежителна 
е играта на Слободан Сотиров. Публиката го по
мни по драматичните му роли, а той я изнендва 
приятно като комедиант. С особен интерес се оча
ква завъртането на Венета Петрова на димитров
градската сцена. Няма място за боязън - и след 
дългогодишната пауза тя блетящо изпълнява ро
лята си, получава аплодисменти на открита сцена 
и още веднъж потвърждава, че е била и остава да 
бъде голяма актриса.

На 16 и 17 ноември димитропградчани се пред
ставят с "Големанов” в Драгоман и Годеч (НР 
България). Театралният живот на "Големанов" 
продължава и през 1991 година: на 10 януари ди- 
митровградчапи го изпълняват в залата на теа
търа в българския град Сливница.

През 1991 година Димитровградската гимна
зия отбелязва стогодишнината си. В отбелязва
нето на този внушителен юбилей се включва и 
самодейният театър, който на 14 юни изпълнява 
Нушичевия "Народен представител” (постанов
чик е С. Алексич). "Народен представител” е ре- 
иризирпн на 27 август, както и на 10 и 20 декември. 
Стопа представление димитровградски те тептрп-

ганизацкя на полевъдното произ
водство и агромаркепгнг. който се 
ползва и днес. Бил е ментор на ок
оло 20 магистърски и докторски 
труда, които са защитени в Зе- 

хме стоманена воля да преодолеем меделския факултет, и ръководел 
трудностите и през 1959 година се

Интерпретаторите на ролите в "Големанов"ството ни сс увеличаваше, няма
хме своя къща. съпругата ми не 
беше на постоянна работа, но има- "Оригинал на фалшификата" и впечатляват ди

митровградската публика и театралните критици 
(Милутин Мишич, Милан Митич). С "Оригинал 
на фалшификата” димитровградските актьори 
участват в републиканския преглед във Враня, 
където С. Алексич (Ивкович) получава награда за 
мъжка, а Весна Алексова (Лена) за женска роля.

КОНТРОВЕРСИИ ОКОЛО ”ЖЕНСКО 
ЦАРСТВО”

на над 20 проекта за развитието на 
аграра в отделни общини и за раз-дипломирах със среден успех 9.

След дипломирането си Ана
киев постъпва на работа в Коопер- меделските стопанства в Македо-

витието и инвеистирането в зе-

ацията, която го е стипендирала.
Отначало работи като ръководи
тел на производството на тютюн, а 
по-късно става директор на Кооп- д-р Борис Анакиев активно ръко- 
ерацията. Покрай работата в Ко- води изработката на проекти, меж- 
операцията, Анакиев работи и ка- ду които: "Земеделското произ- 
то преподавател по организация водство като база за по-висока сте
на производството и преработката лен на фииализация и износ”, "Се
на тютюн в средното тютюнево кторна студия за пространствения 
училище в Прилеп, единствено по план на земеделието в РМ като дял 
това

ния.
През последните няколко го

дини. макар че е пенсионер, проф.

"Оригинал на фалшификата" е видян и от пи- 
ротската публика, а до края на 1992 г. е изпълнен 
още няколко пъти на димитровградската сцена.

"Женско царство” от Стефан Костов заема 
място в центъра на вниманието не само на лю
бителите на този вид изкуство, но и на "театрал
ните пуритани и езиковите пуристи”. Някои хора 
не могат да се примирят с факта, че това пред
ставление не е играно не на български език, а на 
шопския диалект (по-обширно за това можете да 
прочетете в книгата). Както и да е, острите по
лемики донасят популярност на тази пиеса. "Жен
ско царство” с посрещнато сърдечно в Димитров
град, Пирот (играно е няколко пъти) и Бела пала
нка, както и в Драгоман и Трън (НР България). В 
тази комедия, в която жените пресъздават мъжки, 
а мъжете женски образи и в която са променени и 
жизнените им задължения, играят: Слободан 
Алексич, Весна Николова, Славча Димитров, 
Славча Антов, Силвия Йосифова, Олгица Ан
това. Момчило Андреевич, Никола Андонов, То
дор Ташков, Павла Михайлова и Делча Гигов. С. 
Алексич още веднъж е постановчик, а Д. Илиев - 
сценограф. Участва и женският вокален ан
самбъл на Културно-художественото дружество, 
докато за хореографията се грижи Деян Ма- 
рипков.

"Големанов” и "Женско царство” на Стефан 
Костов, български комедногрпф н близък прия
тел на Браинслав Нушнч, донасят толкова необ-

време в Югославия. Абонира от пространствения план на РМ” и 
се за списанията "Български тю- др. В момента ръководи изработ- 
тюн” от София и "Тютюн” от При
леп, в които започва да публикува тегия на агрокомплекса в РМ до 
свои статии и така започва него- 2020 година и пазарната ориента- 
вата научна работа. Постоянно че- ция за инетнзивно земеделско про

ката на проект за износната стра-

тс научно-скспсртна литература и из водство и др.
започва да се интересува от орга
низация (мениджмънт) и икономи- дийни пътува ния в Холандия, Ита- 
ка на

Проф. д-р Анакиев е имал сту-

производството в аграра - об- лия, Германия и други страни. Уча- 
ласти, които в бъдеще ще изследва 
обстойно.

ствал е на много международни на
учни срещи и конгреси, както и в 

През 1961 година Анакисвс на- изработката на международни 
зиачен за асистент в Земеделския проекти на ОЕЦД от Париж и 
факултет в Скопие по предмета "Елсктронат” от Женева.

И проф. д-р Анакиев, както и 
мнозина нашенци в Македония, с

организация на замсдслското про
изводство. С идването си в Скопие 
той постепенно решава два жиз- носталгия говори за родното Дра- 
неноважни въпроса: работа за съ- инци - село с най-много интелекту- 
пругата и квартира. Освен това, алци: професори, лекари, иконо- 
има много по-добри условия за иа- мисти, инженери, юристи и други 
учна работа. високообразовани хора, за които

Титлата доктор на науките Бо- преди няколко години е лублику- 
рис Анакиев получава през 1969 вана статия в "Политика”. За го- 
година след успешна заштита иа 
докторската дисертация на тема:
"Организация и икономика на тю-

лямо съжаление, днес в Драинци 
няма деца, няма училище, остана
ли са само няколко стари хора. 

Накрая проф, д-р Борис Ана
киев изтъкна, че е готов да помо
гне иа родния край чрез изработка 

доцент, през 1976 за извънреден На развойни проекти, 
професор и през 1982 година за ре- 
довея професор във факултета,

ходимия хумор на димитровградската сцена в мо
мента, когато Димитровград сс стълкновява с ре
дица проблеми, пъп времето иа кризата, войната, 
санкциите...

тюнопроязводството” - пръв нау
чен труд в Македония в тази об
ласт. През 1971 година е избран за - Следва -

Слободан Кръстим
Богослов И. Ямоп
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КРАЕВЪДНИ ПРОТОКОЛИ

ЗАПИСКА ЗА ДВЕ ЗНАМЕНИТОСТИ ОТ СТАННЧЕНЬЕ
Богородица и Св. Никола. Ктиторът Арсений и кти- 
торката Ефимия като монаси са портретирани на юж 
пата стена. Държат модел на черквата, под който е 
техният син (?) Крубан. Отсреща, върху северната стена 
сс намират два владетелски портрета в разкошни одори; 
в същност на владетелка и нейния съпруг, защото само 

има корона на главата. Одеждите са им украсени с 
двуглави орловс - символ на владетелски санове.

Специалистите смятат, че "Св. Никола” е "гробна 
черква”, т.е. мавзолей, а не съборен храм. Затова ст
роежът й е скромен. Установява се тясна връзка с по
добна черква, също от първата половина на XIV в., в 
Бсрснде Извор. При археоложките разкопки не са от
крити запазени ктиторски гробове, В по-късни епохи 
части от живописта били допълвани с нова живопис. 
През 1997 г. реставраторът от Ниш-Белград Драган 
Тодорович (сътрудничил в "Мост” 1969 г. със статия за 
Поганово) в обсяга на собствена творческа изложба в 
залите на нишкия Народен музей - беше изложил свои 
репродукции на част от портретите в Поганово. Ре
ставрациите действаха имлресивно.

Според нас черквичката ”Св. Никола” е още едно от 
множетвото доказателства, което показва колко е вза
имно свързана и излреллетена историята и съдбата на 
двата съседни народи - сръбския и българския и че 
бъдещето на тия народи не е вече в ломъкването по- 
наизток или ло-назапад граничната межда, а в нейното 
(постепенно) изчезване.

Скигните и стрпнстпушшнмтн из Понишапието на 
любопитни крие пъди донасят неописуеми удоволствия. 
Природата на нашите краища е разнообразна и при
влекателна и представлява вкуснотия и за чувствата, и 
за размишленията. Кой да остане равнодушен пред 
ода на Петърлашки ге пещери, в утробното на Ветрена 
дупка, от Пнрилица и Благьпшпца, от водите на Йс- 
ловншкото или Заганишкото врело, коритата па Ма
рина чешма, Крупското блато, данрссията Чербсз, Гра- 
дъшничкитс терма, Каца-камик, клисурата Владикипа 
плоча, хорста Плоска, Бсровмшкото бла то и ир. А да не 
говорим за имнрееннте от Погановския монастир и об- 
кръжващия го амбнент, представляващ неповторимо 
съчетание на чутовна природа и знаменит исторически 
паметник...

Но, докато славата на Погаиовскн монастир заслу
жено се разнесе надалеч, едно друго кътче, подобно на 
него - също съсредоточне на природни и исторически 
раритети
познато на туристи и краевъдн. Думата е за селището 
Станнченье, разположено под Белава недалеч от шо
сето Ниш-Пирот, на левия бряг на Нишава. С реката, 
която го "отделя” от света, с амфнтеатрално разпоре
дените къщи в подножението на огромната скала 
"Зубер” - много наподобава на село Власи и неговите 
каменити декори. В непосредствена близост на Ста
ннченье множество лакомства: седловината Седлар, те
снината Св. Отац с най-нзточното в Сърбия находище 
на Катопсю яегЪюа, пещерите при Църноклшце с енде- 
мореликтното членестоного Копеия рЦакгс! гстеяилшя, 
останките от турски мост при устието на Темска, руини 
от късновизантийска крепост върху баира Градище и 
т.н. Все пак, две знаменитости заслужават отделно вни
мание. Едната са уникалните грандиозни пещерни 
срутвания при станнченьската "Леденица", където 
блика най-студеният извор в Сърбия със само 2°С. 
Втората е черквичката ”Св. Никола” на десния бряг на 
Нишава срещу селото. В тази черква се намират 
зографисани портретите на личности от българското 
болярско съсловие от средата на XIV в. Фреските крият 
редица тайни и представляват същинско предизви
кателство за историците на изкуството.

Пещерното срутшце се намира на западния край на 
Станнченье при, днес запустялата, мандра и вмести
лището на млечни изделия, съхранявани с естествнео 
произведен студ, който идва от подземието. Срутището 
навява апокалиптични размишления. Никой не може да 
остане равнодушен когато навлезе в тази най-необик-
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до ден-днешен остана неоправдано пе се земниНОВС1Ш и снега долина, арена на разсърдилите 

текгоничнп сили. Оказвате сс обиколени с грамадни, 
хао тично натрупани блокове камък. Обхваща ви страх, 
безпомощно...грозно! Това скритите на Нечестивия е 
дълго около половин километър, а на широчина до
стига и до 150 м. От юг е иадкрилено с високата (до 200 
м) скала "Червена стена”, но която има запазени пе
щерни украшения. Оттук и заключението, че иссвдо- 
долината Леденица представлява срутена пещера. Из
глежда, че освен сру тването, и потъването на терена в 
тектоническата цепна гина - по която сега минава кори
тото на Нишава - имало роля при размъкване и раз
дробяване на канарите.

Черквичката ”Св. Никола”, днес наричана "Св. Пе
тка”, отвън с нищо не привлича вниманието на ми
нувачите или посетителите. Но вътре, на западната ст
ена над входа в наоса от частично запазения ктиторски 
надпис научаваме, че храмът и живописта са осъще
ствени под покровителството на Арсений, Ефимия и 
Костадин (другите имена са заличени) по времето на 
цар Иван Асен и Господин Бслаур 1331-1332 г. Исто
рикът на изкуството Р. Любинкович смята, че името 
Иван Асен сс отнася към невръстния син на цар Михаил. 
Иван Стефан. Михаил загинал при Велбужд в сражение 
със Стефан Дечански и сина му Душан (Силний). Бе- 
лаур бил български самостоятелен управител на Видин
ската област.

Върху стените от западната част на наоса са нарису
вани 10 ктиторски портрета, осем на велможи и два на

За читателите на "Братство", които искат по
вече да утаят за станиченъските знаменитости, 
посочваме следните литературни извори:

Марти но вик, Ж. и Костик, М., 1968. Станичегьске 
леденице. Пиратски зборник № 1. Пирот.

Мартино вик, Ж. и Костик, М. 1969. Пекинска са- 
лимаюа на планини Белови код Станиченза. Гласник 
Ср. географ, друштва, ЮЛИЮ, 2. Београд

Николик, Р. и Аа^евик, М, Чуванзе и одржаван>е 
зидних слика. 1968. Републички завод за заштиту 
споменика културе. Београд

Николик, Р., 1968. Спомекици старозидног сли- 
карства. Републ. завод за заштиту споменика кул
туре. Београд.

Азубинковик, Р., 1984. Цркба Светог Николеу Ста- 
ничензу. Зограф, 15. Београд.

с. к.

ножието на планина Рътань; зеленнчето или лавър- 
вишнята (Ргипия юигосегазия). срещащо се само на план
ина Острозуб южно от Власотинци; градинският чай 
(калаверът. жалфнята или 5а1\за оГПстаНз), заемащ от
носително скромни площи върху хълбоците на Свъ- 
рлишките планини; седефчето (Кша §гауео1еп5), досега 
описано единствено край селището Сичево; и др.; 
ниската чубрица или "рътаньски чай” е малко по-спе
циален случай и върху него ще се спрем следващия път. 
Както и за зеленнчето.

Котешка трева (коча трева, мачо биле, бабица) е 
твърде интересно растение. Няколко вида се използват 
в народната медицина (срещу кашлица, за успокояване 
и пр.). Най-интересното е, че миризмата на мачето биле 
привлича котките като магнит - притеглени от рас
тението, те изразяват звучно задоволствне и мазене. В 
подножието на Рътань ботаникът Никола Диклич от
кри нов вид непета с най-близък родина в Гърция. Рас
тението е от семейството Устоцветни.

Седефчето (КиГл §гауео1еп$) към края на миналия век 
намерил при Сичево д-р Сава Петрович, личен лекар на 
Крал Милан. Има го под и над селото и никъде повече 
в Сърбия. Издава специфична, "вехта” миризма и има 
много лютив вкус. Предизвиква възпаление на кожата 
н коремната лигавица. Старите римляни го използвали 
за засилване на апетита. Те, нали, обичали полулегнали 
да пият и ядат до "дъска”. Казвали: "Защо ще чакаме 
Колумбос да открие Америка и донесе оттам чушки; я 
дай да слагаме седефче в блюдата, то е по-люто от 
пипера.”

Встъпителна забележка: Майстор Велине, съобще
те на приятелите, че ми трябват още няколко дена за 
окончателно решение - да намина ли в Звонска баня и 
да слагам ключ във вратите на Кантората или не? До 
тогава, надявам се, ще успея да приготвя и отговори на 
зададените въпроси.

Делова част:
1. Ядат ли се яйцата сурови? Преди известно време 

се изясни суровите яйца освен, че са пълноценни като 
храна, съдържат и антибиотически съставки, с които се 
защитават от нахлуване на бактерии и развала. Сурови
те яйца закрепват организма и засилват съпротивител
ните му сили. Голямо количество сурови яйца, погъл
нати отведнаж, представляват енергетична бомба и 
"шокират” организма. Получава се специфично отра
вяне и увеличаване количеството на холестерола в кръ
вта. Изпиват се само здрави яйца малък брой.

2. Защо телешкото и агнешкото са по-скъпи от пи
лешкото и рибешкото?

Цената на агнешкото и телешкото става донякъде 
ясна, ако в разбора включим еколожката закономер
ност за хранителните вериги. В нейното начало се нами
рат тревопасните, с които се хранят месоядите от I ред, 
а на края са месояди от II и, евентуално, III ред. От 
общото количество биопродукция всяка категория, гру
бо казано, за свои нужди изхарчва 90%, а 10% остават 
за задоволяване потребностите на следващата категр- 
ия. Следователно, за да се произведе килограм теле
шко-агнешко', майката крава-овца трябва да изяде мно
го трева, да я преработи в малко мляко, което "малко” 
мляко телето-агнето преработва в още "по-малко” ме
со. Биопродукцията на всяко стъпало от хранителната 
пирамида (или звено от веригата) е все по-скъпа колк- 
ото се отива към върха. Пилетата и шараните се хранят 
с растителна храна, не с мляко и затова месото им е 
по-евтино.

3. Каква връзка има препаратът ” Кларол”, който се 
използва за бистрене на мътни разтвори и миене на коса 
с ума? "Кларол” е търговско название за групата мин
ерали, наричани бентонити. У мата, която в старо време 
жените употреблявали за миене на коса е също бен- 
тонит. Тия минерали се наричат и адсорбенти, понеже

ЕКО-НУТРИ КАНТОРАТА НА ДОКТОР 
АСЕН ВИ ОСВЕДОМЯВА И СЪВЕТВА (51)

НАЧАЛНИКЪТ НА КАНТОРАТА 

СЕКОЛЕБАЕ
план-

притежават свойството да притеглят и върху си да зак
репят други частици ако заедно се намират във воден 
разтвор. След изпичане и изгаряне на органични при
меси; смилане и прсссйванс - бентонитнте се използват 
за избистряно на вино, оцет,овощни сокове и под. Подир 
бистренето течността се декантнра, а талогът отхвъ
рля. При миене на коса с ума (бентонит) частички от 
замърсените косми прилепват за "глината" и очистват 
косата.

4. Седефчето е подправка над подправките! В Съ
рбия са констатирани десетина растителни вида, които 
са намерени само ма едно място, един локалитет. Такива 
са - освен Космите на Венера, за който казахме, че вирее 
само в Звонска Баня - и котешката трева ("мацина 
трава” или №ре1а г(ащепякч), намерена единствено в под-

/7.С. Бай Асене, намерих Пожълтели заГшска от стария 
управител на Звонска баня Тота Икалошо. В нея се 
казва, че звонскише римляни не ошлгеждали и не употре
бявали седефче, Понеже Предвиждали, че след 2000 години 
у ние то ще бъде забранено за ароматизиране и Под
правка, отделно на детска храна. Не искали да нару
шават бъдещите закони. ВъПрочем, е Звонска баня ийе- 
шиш се Повишава и без седефче. Бай Асене, Продължаваме 
да Те чакаме.

Майстор Велин 
Протоколист: С. К.

(В следващия брой: Кантората заминава на отпуска?)
Лавървишня (зелениче) в цъфтеж - обяснение в 

следващия протокол
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СПОРТ ® СПОРТ ДЕСЕТ ГОДИНИ АК "ЖЕЛЕЗНИЧАР" (6)

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ШК 
"ЦАРИБРОД" НОВИ СИЛИ НА СЦЕНАТА

РАЗПРИ И КОМПРОМИС През 1996 год. се появи още една атлетка - Тамара 
Стефанова, която на първенството на Югославия сп
ечели сребърен медал в дисциплината хвърляне на 
копие. На 22 юли същата година 
път Железничар” организира 
тинг по скокове. Покрай състезателите от СРЮ уча
стваха и атлети от България и Македония. Покро- 

на манифестацията бяха Министерството на 
спорта на Сърбия и ОС

Членовете на~ "тт » шахматния кандидатираха Петър Гигов.
У Цари род отново се съ- Дали той ще замести Иванов или 

раха в края на миналата сед- не, ще стане ясно на извънред 
мида. След жестоките дискусии ното събрание, на което 
се оказа, че проведеното през зможно да бъдат издигнати и 
средата на миналата седмица за- други кандидатури. За нов пред- 
седание на Управителния съвет седател на Събранието на клуба 
на клу а не може да се счита за е предложен младият шахматист

за втори пореден
международен ми-

е въ-
вители

Димитровград, а генерален 
спонсор - явното предприятие "Комуналац”. И много 
други фирми финнсово подпомогнаха митинга. Ок
оло хиляда зрители бурно поздравиха състезателите. 
В скок на височина

в

легитимно, така че това извън- Горан Игич. И 
редно събрание се превърна 
разширено заседание на Управи
телния съвет. В присъствието на 
Зоран Геров, председател на Уп-

това предложе
ние ще бъде включено в дневнияв при мъжете победи Димитър 

Тойчев от България с резултат203 сантиметра, а сред 
Елеонора Милошева, също от България,

183 см. В дълг скок победители бяха Даниел Мишич 
със 7. 56 м. и Юрка Христова от България - 6. 23 м.
Награди получиха и най-младите състезателки Ан- 

Стефанова и Мира Ристнч. Горан Обрадо 
прости с атлетиката м също бе награден.

През 1997 г. Душица Деянова беше още по-по- олич, легенда на югославската атлетика, а най-го- 
дготвена и опитна. На подготовките в Бар всичко ляма звезда - Драгутин Топич, юношески световен 
предсказваше, че през този сезон тя ще тича 400 м. с рекордьор. Пред две хиляди зрители той победи с нов 
препятствия по-бързо от 59, 43 сек. За съжаление, рекорд на митинга -227 см. Никетич бе втори с218, 
Душица се контузи и и отсъства от състезанията два а Дурмишев (България) трети с 215 см. В женска 
месеца. В многобоя на първенството на Балканите в конкуренция, с нов рекорд на митинга, за трети поре- 
Атина Деянова, недостатъчно оцеляла, спечели пето ден път победи Елеонора Милошева от България със 
място, което бе най-доброто й постижение за този 186 см. пред Бульовчич със 175 и Кръстева 170 см. В 
сезон. Шанс за изява получиха пионерките Тамара скок на дължина победи Атанасов от Бъгария със 751 
Стефанова и Йелена Николова, които в своите дис- см. пред Милованович със 734 и Милинков със720 см.

ред за предстоящото събрание.
И тази среща на димитров

градските шахматисти, за съжа- 
равителния съвет на Спортния ление, обилствуваше с непрпя- 
съюз в Димитровград, и Делча тни словесни дуели, които се во- 
1игов, секретар на този Съюз,

жените със

ПЕТ МЕДАЛА В ЮБИЛЕЙНАТА ГОДИНА: 
Елена Владимирова, Душица Деянова, Тамара 

Стефанова и Елена Николовагеладеха между определени членове 
петимата членове на Управите- на клуба. Трябва да се отбележи, 
лния съвет на ШК Цариброд" че конструктивните предложен- 
изясниха някои спорни въпроси, ия на Зоран Геров допринесоха 

Членът на Управителния съ
вет на клуба Зоран Иванов, кой-
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да се премахне ненужното напр
ежение и заседанието, горе-до- 

то на неотдавнашното редовно лу, да приключи успешно, 
годишно събрание реши да си 
подаде оставка, отстоя опреде
лението си по-нататък да не 
бъде член на съвета, докато пре
дседателят на съвета Младен премахнати окончателно, ще ст- 
Алексов реши да оттегли остав-

Дали злободневните несъгл
асия и диаметрално различните 
шахматни разсъждания между 
членовета на клуба ще бъдат

Десетия си роджен ден АК "Железничар” отбе- 
167 медала, от които 50 златни, 55 сребърни 

СРЮ. През юли отборът организира третия между- и 62 бронзови. Всеки от тях може да "разкаже” при- 
народен митинг по скокове, на който участваха, казка за една идея, един сън, голяма надежда, големи 
въпреки многобройните проблеми, известни със- желания, младежки ентусиазъм на хора, чиито имена 
тезатели. Познатият Джордже Никетич 
изключително добър резултат- 2,23 метра, което бе моменти, недостатъчни условия, скептицизъм, но мл- 
и нов рекорд на митинга. В женска конкуренция от- адостта и упоритостта са побеждавали. Нека това да 
ново победи Елеонора Милошева - 1.79м. В скок на е благодарност на всички онези, които по този или 
дължина победител пак стана Даниел Мишич, а в онзи начин са помогнали и имали разбиране за ”кра- 
женска конкуренция Антония Стоянова. лицата на спортовете”, които са допринесли тя да

Юбилейната 1998 година отбелязаха Душица Де- заживее в нашия град. Благодарност и на Общин- 
янова. Тамара Стефанова, Йелена Николова и Йе- ската скупщина, която на АК "Железничар” присъди 
лена Владимирова. Те спечелиха 5 медала на сенио- Септемврийска награда за постижения в спорта. Но 
рското първенство на Сърбия в Байна баща през най-голяма благодарност дължим на състезателите 
август. Деянова спечели сребърен медал на 400 метра и особено на техния треньор Александър Марков, 
с препятствия и бронзов на 100 м. с препятствия и в (край)
многобоя на сениорското първенство на СРЮ.

На 21 юли 1998 г. беше организиран четвъртият 
международен митинг по скокове, на който участваха (Мишериалише си Ползвани ош архива на АК ”Же- 
състезатели от Румъния, България, Македония и на
ши атлети. Специален гост на митинга бе Вера Ник-

циплини - хвърляне на копие и спринт - спечелиха 
сребърни медали на пионерското първенство наане ясно на извънредното събра

ние. насрочено за 19 февруари. лязва съската си на този пост. Вместо Зо
ран Иванов, за нов член на Упра
вителния съвет шахматистите Б. Димитров

трябва да се запишат и запомнят. Имало е и труднипостигнаНА 8 ФЕВРУАРИ В БОСИЛЕГРАД

ЗАПОЧНА ШАХМАТЕН ТУРНИР
На 8 февруари в Босилеград В първия етап на турнира 

започна турнир по шахмат, на състезанията се провеждат в ма- 
който участват 56 души. От тях лката зала на хотела, а след това 
20 са момчета до 15 години, ко- ше продължат в едно от поме- 
ито се състезават отделно от въ- щенията на Култу рния дом. 
зрастните. Възрастните шахма- Организатори на турнира са 
тистн се състезават в две групи - спортното дружество "Младо- 
по 18 в група. Турнирът се играе ст” и Центърът за култура, а сп- 
по така наречената Бергерова онсори - Общинският отбор на

СПС и Общинската скупщина. 
След като приключат състе- които осигу риха редица награди 

занията в девете групи и групата за трима най-добри възрастни 
на младите шахматисти, ще се състезатели и за най-добрите в 
сформира една група от 16 шах- младежката група, 
матисти - по седем най-добри от

Димитър Ставров

система - всеки с всекиго.
лезничар” и личния архив на Александър Марков)

За регуларността на състеза- На 4 март 1999 година се 
навършва ЕДНА ГОДИНА от 
смъртта на моя незабравим съ
пруг

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 21 февруари 1999 година се навършва една 

година от смъртта на нашия мил и непрежалим 
татко, свекър, дядо и прадядо

ЕСТО ЙОТОВ
от Пъртопопинци, Димитровградско,
който почина на 100-годишна възраст
Панихидата ще се състои на димитровград

ските гробища. Каним роднини и приятели да 
присъстват.

двете групи на възрастните шах- нието се грижи тричленна коми- 
матисти и двамата най-добри от сия: Владимир Захариев, Любен 
младежката група - които ще ир- Глигоров и Георги Георгиев, 
одължат състезанието по съща
та система. м. я.

АКТУАЛЕН ФУТБОЛЕН ВЪПРОС В ДИМИТРОВ
ГРАД

ТРЯБВА ЛИ ДА ИМАМЕ ДВА ОТ
БОРА В НИШКА ЗОНА?

Опечелони: синове Стоимен, Потър и Георги със семействата си, 
дъщори Младонка, Наталия и Милка със семействата си, внуци, 

правнуци и останали роднини.

ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ - 
КУШИН

адвокат от Босилеград
По този тъжон пооод в но- 

допя на 21 фовруари 1999 год. 
в 11 часа що дадом годишния 
помон на гробищата □ Босиле
град.

Каним всички роднини, съ
седи и приятели да присъстват 
на помена.

По инициатива на ФК "Бал- игрище, което е и доста лошо 
кански” в началото на този ме- състояние и не може да издържи 
сец бе проведено съвместно за- толкова много състезания и тре- 
ссдание на управленията на фут- нировки. На него играят пет от- 
болните отбори "Балкански” и бора, а футболисти и спсциал- 
”Желюша”. Освен предссдате- иеги има само за един отбор. Ка
лите Чедомир Стойкович (”Бал- то се има предвид последното й 
кански”) и Васил Цолев (”Жс- място на таблицата и мииимал- 
люша”), на заседанието присъс- ният шанс за оставане в дивиз- 
тваха и Зоран Геров, предссда- ията, на "Желюша” е даден срок, 
тел на Изпълнителния съвет на в който да изпрати информация

до Спортния съюз колко сред
ства са й необходими за решана- 

и нсто на проблема е игрище и мо- 
Спортният съюз нямат финан- же ли да продължи съсгс занис- 
сови средства за два отбора в то- то. От "Балкански” из тъкват, че 
зи ранг на състезание. Тъй като отношенията между тези два от- 
Балкански” е градски отбор с бора въобще не са добри, а би 

дълга традиция една част от сре- трябвало да е обратно, 
дстяата за него ще обезпечава Първенството е пред прага и 
Спортният съюз, който нс може трябва бързо да се решат тези 
да осигури допълнителни сред- проблеми, 
ства за "Желюша”. В общината 
езлцествува само едно футболно

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 23 фовруари 1999 г. со навършват шест 

мосоца от смъртта на
КАТА РАШКОВА 

(1891-1998)
от соло Скървеница, Димитровградско
Панихидата що со състои на 13 февруари на 

гробищата в соло Скървоница.
Опочолони: син Драган, дъщори Порка, Наета и Ва

силка, внуци, правнуци и праправнуци
> гроба 
а АОпочалона до 

съпруг.ОС, и Делча Гигов, секретар на 
Спортния съюз.

Общинската скупщина

нка
На 18 фовруари т.г. се на

вършват три години от смър
тта на

. ПАРАСКЕВА НИКОЛОВА 
| - ПЕТКАНА
1 от село Желюша,
Я а на 27 феврауари т.г, 20 го- 
I дини от смъртта нп супруга й

БОРИС НИКОЛОВ, 
също от Желюша.

Опочолони! дъщори Кръстила и |оица, олуци, правнуци н ,втъоов

ОБЯВИ |1Продавам къща с 
дворно място на ул. 

"Стара планина" N98 в 
Димитровград. 

Телефон за подробни ин-

д- с.
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сатиРа * забава

- Зиайеш ли, Манчо, дека нищо не се йе променило от наше 
време до дънъска! - поче оняд7»н у петък да ми орати Стоица от 
Тудовицу па пазарището.

- Айде-де!
- Ка ти кажем: малко се поизменило, ама кига га обърнеш 

отам-одовам, пак същото...
- Да не си сабале свърчал у 'Тациното"? - поткачи га.
- Ако си решил да черпиш - че идемо! - не се дава он.
- Епа айде, расправляй, койе йе същото.
- Щом очеш, слушай! Некня дойде унукат, дърпну ме за рукав 

и рече:
"Дедо, може ли да те питам нещо?"
Я знам: щом ме д'ьрпне за рукав, немя да ме питуйе, ама че 

ми тражи некой динар. Затова му река
"Айде, казуй колко очеш!"
"Че ми требу три стоткье!" - одреза он.
"Колко бре, ти да не си решил да се жениш1"
"Айде дедо, не се завутуй, ква женидба, че праимо ЖУРКУ".
"Кву нюрку'" - питуйем я.
"Никакву нюрку, а журку! Това ни йе, дедо, събиранье на 

млади увечер!"
"А, че праите седенкьу"'
"Па може и да се каже седелькя, ама че видиш дека не се 

седи, а се гюска_"
"Ква па съга гуска?"
"Не е гуска, а поска! Това ти йе, дедо, игра_"
"А, значи че се друска и оро_"
"Слушай дедо, очеш ли да ускочиш с три стоткье или нечеш-'"
"Ко бре дедин да скочим, кига съм остарел? А за парицете, 

несу ли малко лшошко?"
"Море йоще с толко и татко че ускочи, па че излезне сьглам 

"страва"!"
"Оно си йе за стра, дедин, ама айде нека ти буде! Ама очеш 

ли да ми кажеш кво че купуйеш с теквея големе паре?"
"Само тека ти се чини, дедо. Па че узнемо "чипс", "кокице", 

"слани щапикьи", пиво, сок, пийенье_"
Я се почеша там куде ме не сърби, извади половин пензию 

и му тутну у руку, ама му заручи да държи йезик за зуби и да 
не изтърви нещо пред бабуту, оти после незнам куде да се девам.

- Е, Манчо, дадо парете, ама нещо ме копка да видим на кикво 
личи тая ньина "журка". Реко си, че се притаим у кьилерат (съга 
му окаю шпайс), па че понадзърнем да видим-

- Бре Стоице, ти си се дибидуз подетиньил.
- Не съм бре, Манчо, само ме копкаше за кво чудо съм 

отгърмел с три стоткье.
- Е, и-и?
- Па кво да ти распраям: баш кико наще седенкье. И 

йденьето, и пийеньето, и друсаньето. Пържени компире и 
булкье, пиво и некикве патокье, ама играта им ко бъле да 
истришаю. Я истина понедочувуем, ама кига пущише музикуту, 
ако не бео у кьилерат да позадържим с руку, полицата с 
туршиюту щеше да се собори.. Елем най-интересното беше кига 
се я измъкну отам...

- Тамън сакао да те питам кико се измъкну.
- Млого лъсно: отвори вратата и си пойдо, а они налетеше 

унукатога защо не им йе казал дека журката че буде с маскье.
Чак йедно приде и ме дърпну за брадуту, ама я изтърпе и си 

излезо със свиткье на очите.
- Тека ти и требе кига се завираш куде не ти йе место!
- Нейе све това..
- А, има йоще?
- Има! По йедно време све се умири. Реко си че надзърнем 

да видим кво стайе...
- И кво виде?
- Нищо, напила се децата, кико нас йедно време и се 

напупила по креветйете кико нийе що се изповаляйемо по 
стоговете!

"Моля, бвЗ дакакпт ГАТАНКА
- Снахо, я виж защо зовалата зе

нит!
ЛЕК ЗА УШИ Снахата поглежда през прозоре

ца и отвръща:
- Иде порода, води пейлода, а тя 

носи неница.
Дълго време при директора на "Комуналац” вратите си 

стояха обикновени, но при последното варосване той решил 
да ги тапицира .

Набързо след това един негов чиновник престанал да се 
оплаква, че го болят ушите.

ОБЯСНЕНИЯ
- Много ли е голяма Земята?
- Не, не е! Слънцето ходи като 

буболечка и я обиколи за 24 часа.
- Много ли е високо небето?
- Не е високо. Когато Свети Илия 

ходи горе с колата, сс чува на земята.
- А оня свят далече ли е?
- Това е много далеч. Баща ми 

откога е заминал и още нямам писмо 
от него.

ХАЙКА
Миналата неделя димитровградските ловци организи

раха безуспешна хайка на вълци в Боровско поле. Когато 
организират хайки на глигани, те винаги имат успех.

Точно, но това се дължи на оградения резерват за обу
чение на ловни кучета, където има два глигана.

Значи, за да обучат кучетата си и за вълци, трябва да си 
купят поне един вълк и да го пуснат в резервата.

ПОМОЩ
На последното събрание с работниците сега вече бив

шият директор на "Свобода" Косович каза, че единственото, 
което може да им помогне е да им купи - катинар за фабри
ката ! ?

* Гласа на народа никой не слуша, а 
всички му го искат.

* Народът не е питан, а - разпитан.

* С помощта на референдума стана
хме - богоизбран народ.

* От братството и единството 
направихме война.

* Ораторът беше много откровен и 
сега е затворен.

- За това няма нужда да идват ръководители чак от 
Белград. Това може да направи и пазачът, отговори му една 
от работещите в конфекцията.

А. Т.

Срещат се двама димитровградчани:
— Ти социалист ли си, юловец, радикал или демократ? 
-Аз съм гладен!

Б. Д. Петър Геров
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