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СТВОИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ПРИЕ НОВОНАЗНАЧЕНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛ-КОСОВСКАТА
ДРАМА ^^?РЕНО СТ011АНСКО РАЗВИТИЕ, ПОВИШАВАНЕ НА 

сл„бод, м ЗВ°^СТВОТО и стандарта НА НАСЕЛЕНИЕТО
правителство: Томислав 1 ^нкппиа* \ |!!'.' С1ЬИП"‘'>| премиер Момпр Булатович, който му представи новите членове па Съюзното 
Желидраг Никчевич н п-п Зпп л. п’ *• Та^* Г!>ИИЖ1’ илан Беко’ Д"Р Нада Шляпич, Иван Маркович, Корка Вучич, Чедомир Миркович, 
и смели крачки в полза на всички ^,*ОВИЧ Рез”Де,,тът Милошевич подчерта, че това правителство има шанс да предприеме ефикасни 
две трети от .“браГте"™ “ Ф<*РМИР“Ха “«ип, «мат „Р„ог„ помете от

Два месеца след 
Мисията на ООН 
на сигурността, под защи
та на ООН, поеха отговор
ността за сигурността на 
гражданите и тяхното 
ущество в Косово и Мето- 
хия, положението на неа- 
лбанското население там 
е драматично.

Повечето от 200 хиля
ди изселени от Косово 
под заплаха и натиск, сто
тици избити, ранени или 
отвлечени, десетки хиля
ди опожарени и разорени 
домове, много унищоже
ни паметници и други кул
турно-исторически цен
ности представляват са
мо една част от равнос
метката след идването на 
КФОР в покрайнината, 
който и по-нататък не пр
едприема енергични мер
ки за спирането на неза
помнените престъпления 
срещу сърбите и остана
лото неалбанско населе
ние.

като 
и силите

им-

ЗОРАН ЛИЛИЧ СЪВЕТ
НИК НА ПРЕЗИДЕНТА 
НА РЕПУБЛИКАТА ЗА 
ИКОНОМИЧЕСКИ 
ВРЪЗКИ С ЧУЖБИНА 
Президентът на Републи
ката Слободан Милошевич 
назначи досегашния 
вицепремиер на съюзното 
правителство Зоран Лилич 
за съветник на Президента 
на Републиката за ик
ономически връзки с 
чужбина, съобщи Генерал
ният секретариат на през
идента на СР Югославия.

Президентът Милошевич на срещата с Момир Булатович и новите членове на Съюзното правителство

Президентът на Република- Милан Бско - министър на сто- 
та Слободан Милошевич прие в шевич особено подчерта голя 

панството, професор д-р Нада мата отговорност и задълже 
четвъртък (12 август) новоназ- Шляпич - министър за развитие, нията за възобновяването н 
начените членове на съюзното наука и жизнена среда, Иван страната и реализацията на об 
правителство, начело с премие- Маркович - министър на теле- ществените реформи. "Нашата 
ра Момир Булатович, който на- комуникациите, Борка Вучич - цел е успешно да продължи про- всички югославски граждани, 
прави реконструкция на Съюз- министър за сътрудничество с цесът на реформите които се тъй като е сформирано от ло
ното правителство след консул- международните финансови ор- провеждат сега, да се допринесе литически партии, които имат
тации с всички парламентарни ганизации, Чедомир Миркович - за икономическото развитие, по- много повече от две трети от из-

министър за международно кул- вишаването на производството и браните депутати в съюзния 
Премиерът Булатович пред- турно и научно сътрудничество стандарта на населението”, каза парламент, 

стави на президента на републи- и съюзните министри Желидраг президентът Милошевич. 
ката новите членове на Съюзно- Никчевич и д-р Зоран Вуйович. Президентът 
то правителство: Томислав Ник- Честитейки избирането на подчерта, че това правителство
олич - вицепремиер, Петар новите членове на Съюзното пр- има шанс да предприеме ефика- зното правителство.
Йойич - министър на правдата, авителство, президентът Мило- сни и смели крачки в полза на

Въпреки че югославс
кото правителство вече 
няколко пъти предупре
ди ООН за трагичните по
следици от толерантното 
отношение на КФОР към 
т. нар. "АОК" и други ал
бански банди, които уби
ват невинни хора и пляч- 
косват имуществото им, 
тази практика продължа
ва. Съюзното правителс
тво неотдавна прие и до
кумент и го връчи на пре
дседателя на Съвета за 
сигурност на ООН в Ню 
Йорк, на представите
лите на КФОР и специал
ния представител на ООН 
в Прищина.

Събитията в Косово и 
Метохия показват до ка
ква степен са пренебрег
нати някои възлови прин
ципи на световната орга
низация. Това красноре
чиво показва, че тя е под 
влиянието на съществу
ващото съотношение на 
политическите сили.

Мултиетническото Ко
сово, което съществува 
от векове, може да се опа
зи само ако се спре най- 
бруталното прочистване 
на сърбите и останалото 
неалбанско

партии.

В края на срещата пре-
Милошевич зидентът пожела успех на пре

миера и на членовете на Съю-

МИНИСТЪРЪТ НА ИНФОРМАЦИИТЕ НА СЪРБИЯ АЛЕКСАНДАР ВУЧИЧ ПОСЕТИ ДИМИТРОВГРАД

ПОМОЩ ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА 
РЕТРАНСЛАТОРА НА КОЗАРИЦА

* Политическите партии и групировки, които работят срещу интересите на Сърбия се възползват от факта, че са разрушени пре
давателите на държавната радио-телевизия, каза пред журналистите в Димитровград републиканският министър на информациите. 
♦Информационният мрак, в който се озоваха гражданите на Димитровградска община, ще бъде премахнат колкото е възможно 
по-бързо, обеща Вучич.

ржавната телевизия и радио. От 
този факт сега се възползват по- което се ръководи от него, както 
литическите партии и групиров- и републиканското правителст- 
ки в републиката, които работят во Александар Вучич обеща ма- 
срещу нейните интереси, каза териална и експертна помощ 
Александар Вучич.

След
гой посети РТВ "Цариброд”, къ-

От името на министерството.През средата на миналия ме
сец в Димитровград пребивава 
министърът на информациите 
на Сърбия и генерален секретар 
на Сръбската радикална партия 
Александар Вучич. В помеще
нията на Общинския отбор на 
СРС министър Вучич се обърна 
към местните журналисти и ме
жду другото изтъкна, че нашата 
република в момента се намира 
в тежко положение в резултат на
10- годишния натиск от една част 

международната общност.
Вучич подчерта, че по време на
11- седмичната 
НАТО срущу нашата страна 
Югославската войска и полицей-

при възстановяването на рет- 
пресконференцията ранслатора на Козарица.

Б. Димитров
дето в разовора с главния и отго
ворен редактор Зорица Милева 
и сътрудниците й беше инфор
миран за работата на тази ин
формационна къща. На Вучич 
бе предоставена информацията, 
че по време на натовските бом
бардировки е поразен ретранс
латорът в местността Козарица, 
както и съпътствуващите го съ
оръжения и че жителите на Ди- 

не мо-

® ОФЕГФССААШШа
на

наагресиянаселение
Александар Вучичсъответно последовател

но да се зачитат Резолю
ция 1244, Хартата на ООН, 
всички 
правови норми и основни 
принципи, върху които се 
основава съвременният 
свят.

ле. Поради тази коварна поли-ските части са оказали на агре
сора силен и героичен отпор. Сп- тика> която се води срещу иитер- митровградска обищина 
оред думите на министъра и след ссите на нашата държава, тя гатда следят програмите на дър- 
безкурпулната атака на злос- понастоящем е изправена пред жавната телевизия и радио, до- 

НАТО алианс, аг- сериозни икономически, _ 
циални и други проблеми.

Мишена па натовските само-

международни

с°- като телевизионната и радио 
програма на РТВ "Цариброд” 
може да се следи само в преде
лите на града.

торническия 
ресията срещу нашата родина 
продължава и то на дипломати
ческото и информационното по-

Д. Р.
лети бяха и предавателите на дъ-



БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ ВСЕ ПО-ЧЕСТО ОСЪЖДАТ АГРЕСИЯТА НА НАТО 
СРЕЩУ СРЮ

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЗАВЕЖДАЩИЯ ЮГОСЛАВСКОТО 
ПОСОЛСТВО В БЪЛГАРИЯ

ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ ИЛИ НАТО - 

ЗА БАЛКАНИТЕ Е ВСЕ ЕДНО
КФОР ТРЯБВА ДА 

ПРЕКРАТИ ГЕНО
ЦИДА В КОСМЕТ 'И н текст е такова заглавие българският вестник ”Монитор припомни, ме Българската национална 

телевизии навременно, документирано и обширно, така, както се и полага, е информирала за земетре- 
Турции -трагедия, която разтърси света, но същата тази телевизия е можела да представи 

и последиците от катастрофата в Югославия, наречена НА I С), с тая разлика, че ра фушеииге домове, 
фабрики и училища не са последица на природно бедствие, а виновник за това е юсподаряз от 
Вашингтон.

сепиетов
Завеждащият югославското посолство в Република България Да- 
ико Прокнч заяви в интервю за седмичника ”168 часа , че Юго
славия изисква от умиротворителните сили па ООН в Косово и 
Метохия последователно да прилагат Резолюция 1244 па Съвети за 
сигурност, час по-скоро да установят законност и южната сръбски 
покрайнина и да прекратят геноцида над ср ъбския народ.

този български ежедневник.
Кой сега споменава изявлението на Соломон 

Паси (председател на Атлантическия клуб и главен 
затворник на НАТО в тази балканска страна), че :: 

видят зверствата” на легитимните власти в

Ужасите от агресията на НАТО срещу Югосла
вия, представени в "Бялата книга” на Съюзното пра
вителство, па които б ългарският вестник "Монитор ’ 
поемеш цели две страници "са дело на Североат- 
лаитичеекия пакт, на Клинтън, Блсър. Солана и 
Шръодз.р”, пише и уводната си статия публицистът 
Полей Спдсров.

В текст, озаглавен "Земетресение или 11Л'10 - за 
Калканите е все едно" автор ът припомня за тона, че 
Вз.лгареката
навременно, документирано и обширно е информи
рала за трагедията, която разтърси света - земетре
сението а Турция, което отнесе повече от 12 000 
жертви.

От екраните на ВИТ се изказаха и муфтии, и 
експерти за трусовете, дадени са сме тки те, па които 
да се внасят дарения. "Така и трябва, но БНТ 'тряб
ваше да напрани същото и на 10 юни тази година. 
корито след 11 седмици най-сетне беше прекратена 
агресията на НАТО срещу Югославия”, се подчер
тава в уводната статия на в. "Монитор".

"Когато бомбите прекъснаха да сеят смърт, ВИТ 
можеше също така да представи последиците от ка
тастрофата, наречена НАТО. Те са подобни на тези 
а Турция, само с тази разлика, че разрушените до
мове, мостове, фабрики и училища в Югославия не 
са последица от природно бедствие, а виновен за това 
е господарят от Вашингтон”, посочва в. "Монитор”.

Потресаващите снимки нс са и не могат да

приоритетно участие в обновле
нието югославският дипломат от
говори, че в реконструкцията па 
страната трябва да участват ВС, 
международната общност и прия
телите на наша та страна, какнпто 
са Гърция п Русия, които имат ик
ономически интереси в региона, 
както н съседите. Бч.лгарии, каза 
той. също има интерес да бъдат 
възстановени транспортите ма
гистрали през Югославия, защото 
те са най-краткият й, най-рацион
ален п най-безопасен п ъ т к ъм Цен
трална и Западна Барона.

България н Югославия като 
две съседни страни трябва да си 
сътрудничат н за това основна цел 
на моята мисия тук е да допри
насям за развитието на политиче
ските, икономическите н кул турни 
взаимоотношения, конто не бяха 
прекратяваш! п по време па НАТО 
агресията против Югославия, под
черта Даико Прокнч. който в 
началото иа август нос длъжност
та завеждащ посолството на СР 
Югославия в София.

В отговор на в ъпроса как оце
нява решението па България да

- Нашата страна смята, под
черта Прокнч, че резолюцията 

Съвета
ще се
Сърбия, които защищаваха суверенитета на южната 
покрайнина. "Дойде обаче и слънчевият ден, когато 
наистина можем да видим зверствата на НАТО. 
Любимците на Соломон Паси, Асен Агов (предсс-

на сигурност 
предвижда именно такава роля 
на мисията па ООН в Космет, 
който е неделима част от сувер
енна СР Югославия. В по-д ълго

за

датея на парламентарната комисия за външна поли
тика). Иван Костов (премиерът) и Петър Стоянов 
(държавният глава) - борците на военния алианс се 
превърнаха в обикновени убийци”, пише авторът на 
уводната статия в "Монитор

"Тези, които свикваха митинги в защита на вой
ниците на алианса и пропагандираха тяхната война са 
също така техни съучастници”, подчертава Сидеров. 
"Те, разбира се, не се опасяват от това, че някой 
някога ще ги съди. Днешният световен ред им се 
вижда стоманен и вечен", пише авторът и добавя: 
"Точно така, както си мислеха и нацистите преди 60 
години”.

В уводната статия се подчертава, че християноде- 
мократическата власт в тази страна не е осъдила 
пито събитията, свързани с православието, когато 
"точно на Великден НАТО засили бомбардировките 
си. вместо да ги прекрати. Тя не се обяви и в защита 
на черквите и манастирите, които са построени преди 
600 години, нито пък осъди убийствата на монасите. 
Вместо това- пише Сидеров - отговорникът на цър
квата във властта, депутатът на управляващата пар
тия (Иван) Сунгарски пътува в САЩ на разноски на 
мормоните”.

(ВИТ)телевизиянационална
интервю за твърде четения 
български седмичник той на
помни. че "цели две години Ко
сово н Метохия страда от невиж
даните злодеяния на албанските 
терористи 
Лоялните към държавата ал
банци бяха първите жертви на 
терористите”. "Вестите” за ма
сови гробове на албанци се 
тиражират, за да бъде от
клонено вниманието на све
товната общественост от гено
цида над сърбите през изтеклите 
два месеца п създаването на 
етнически прочистено Косово и 
Метохия,
Прокнч.

Шефът на югославското посо
лство в българската столица из
тъкна. чс "Югославия никога няма 
да сс откаже от Косово н Метохия, 
Сърбия не може без тази своя 
покрайнина ч ние що оставим на 
децата си тази наша земя".

В интервюто си за ”168 часа” 
по-нататък Прокнч казва, че е за
почнало интензивно възстановя
ване на страната след бруталната 
агресия на НАТО срещу суверен
ната европейска държава СР Юго
славия. ”В сегашния момент е най- 
важно да бъде саипраиа инфрас
труктурата, между другото да се 
построят отново дунавските мо
стове, което е интерес не само на 
пашата страна, но и на всички бал
кански и крайдунавски страни”, 
подчерта той и добави. че 
Югославия с пълно нрава очаква 
от Европейския съюз да финан
сира реализацията на проекта, 
който неотдавна бе проект от Ду
навската комисия. Разчистването 
на плавателния път и реконструк
цията на мостовете могат да се ре
ализират единствено паралелно, 
категоричен бе Динко Прокнч.

На журналистическия въпрос 
дали някои страни, Русия и Гърция 
например, ще се възползва'!’ от

сепаратисти.н

Даикодопълни
оставят равнодушен никого, когато види на тях хлад- 

I нокръвпо избитите но време па агресията сръбски 
I деца, бременни жени и стари хора. През тези дни от 

Запад поръчваха па човечеството, че "това с техен 
отмени ембаргото върху износ, на | м0р!01сн тшср1т|в". констатира коментаторът на
петрол и петролни продукти в ______________________________________________
Югославия, Прокнч изтъкна, чс в
нашата страна това решение беше СРЕЩА В РЕГИОНАЛНАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ВЪВ ВИ-
поздравено. "Смятаме, че всички | 
снакции, конто бяха наложени на 1 Дин

РЕАЛНИ СА ИЗГЛЕДИТЕ ЗА 

ТУРИСТИЧЕСКА ЛИНИЯ БЕЛГРАД-ВИДИН
пашата страна, са неоснователни и | 
затова трябва да бъдат премах
нати”, каза той.

"Доколкото България иска да 
участва в снабдяването на нашето 
стопанство със суровини и други 
стоки, тогава двете страни трябва 
да подпишат споразумение за 
свободна търговия, което чака да 
бъде одобрено от българската 
страна”, изтъкна Прокнч.

Отговаряйки на въпроса защо 
вече осем месеца посолството на 
СР Югославия се оглавява от за
веждащ, а не от посланик, Даико 
Прокнч каза, че Югославия 
очаква, положителен отговор на | 
България относно югославския 
иск за послаиичсскн агреман, 
оценявайки, че България й I. 
твърде важен съсед и затова 
Югославия трябва да бъде пред- I 
етапен а в София от посланик.

Налице са всички предпостав- 
! кп град Видин и Видински окръг да 
I разширяват икономическото, кул

турно и другите видове сътрудни
чество със Зайчар, Бор и другите 
градове, близки до югославско- 
българската граница - съвместна е 
оценката на срещата на кмета иа 
община Видни Иван Симеонов и 
председателя на Регионалната 
търговско-промишлена палата Ру- 

с’ мен Видов със завеждащия юго
славското поеолатво в София Да- 

! ико Прокнч.
I На срещата беше особено нод- 
I чертано, че голямата европейска

река Дунав предлага извънреден за това е да се създадат условия за
шанс за разширяването на такова нормално и сигурно плаване по юг- 
сътрудничество с близките до гра- ославската част на Дунава, конто 
цицата югославски градове, вклю
чително и с югославската столица.

бяха нарушени в резултат на аг
ресията на НАТО срещу нашата

Председателят на фирмата страна.
"Евроконтакт” от Видин Георги
Георгиев обяви готовност да ус- тат, че паралелно с прочистването 
танови туристическа линия но ре- на плавателния път по река Дунав, 
ка Дунав от Видин до Белград и Европейската общност трябва да 
обратно с един от най-големите сн осигури и средства за възобновя- 
пътнпчески кораби "Видин”. Ко- вансто на разрушените мостове в 
рабът Видин” разполага със 120 Нови Сад и другите градове па Ду- 
моста и на път за Белград би сс иава. 
отбивал и в румънското пристани
ще Гурну Северни. Предпоставка та търговско-промишлена палата

Видов подчерта, че освен със За- 
йчар и Бор, се поддържат дълго-

Българските бизнесмени смя-

Председателят на Регнонална-

1*111 11 ■ В
III

годишни делови контакти и с ре
гионалните стопански камари в 
Ниш и Лесковац, поради което съ
трудничеството с Белград би до
пълнило това сътрудничество и би 
било взаимно изгодно и за двата

ТРИ ЕКСПЛОЗИИ НЕ 
УСПЯХА ДА СРУТЯТ 

МАВЗОЛЕЯ НА ДИМИТРОВ региона.
В разговора със завеждащия 

югославското посолство в СофияБитката с мавзолея па българския държавник и револю
ционер Георги Димитров в центъра на София продължава, 
елед като и третата силна експлозия па 22 август не успяла да 
срути сградата, съобщиха българските медни на първите сн 
страници и в ударните сн емисии.
I! основите на импозантната сграда на мавзолея на площад 
” Батенберг” този път са заложени 350 кг амоннт в 420 заряда - 
с 50 повече от събота, когато били направени дпа 
срутването на "тоталитарния символ” на пъпа на София. 
Мавзолеят обаче оцелял.
След неуспеха на третия взрив от транспортни войски са 
пристъпили към разрушапанс на зданието с помощта на ме
ханизация.

Даико Прокнч беше подчертано, 
чс развитието на малограничиия 
оборот п откриването па свободна 
търговия между двете страни би 
дало нов силен тласък за ускорено 
стопанско развитие на тази частна 
България и съседна Югославия, 
конто са засегнати от агресията на 
НАТО срещу нашата страна. Две
те правителства би трябвало да 

такива

опита за

ускорят приемането на 
мероприятия, които ще насърча-

сътрудничество//ЖЛ: ват стопанското 
оз' взаимен интерес.
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СЕСИЯ НА ДВЕТЕ 
ЩИНА КАМАРИ НА СЪЮЗНАТА СКУП-

ПРОВЕДЕ среща с най-отговорните

ЗА ДВА МЕСЕЦА ПОД ЕГИДАТА НА ООН 

СА ИЗВЪРШЕНИ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЪРБИТЕ И 

ЕТНИЧЕСКО ПРОЧИСТВАНЕ НА 
НЕАЛБАНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, 

НЕЗАБЕЛЯЗАНО ДОСЕГА В ПРАКТИКАТА 

НА ООН В ПРИСЪСТВИЕТО НА ООН

НАМАЛЕНИ СА ДАНЪЦИТЕ 

И МИТАТА, ПО-БЪРЗА 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА 

ИКОНОМИЧЕСКО-СОЦИАЛНАТА
ПРОГРАМА ^илошепич проведе среща с най-отговорните ръководители на страната, на която беше 

гнг?™ П°ЛОЖеНИеТО п Косово и Метохия след като мисията на Обединените нации и силите на 
и °^ТТа ПОД егидата на ООН поеха отговорността за сигурността на гражданите и тяхното 

^ С ВО В покРаи,,ината - Стриктно спазване на поетите задължения и прекратяване на нарочното 
а РиРш,е ,,а върлуващите бандитски групи - Изискване за окончателно разоръжаване на т. нар.

и за връщане на контигент на югославската войска и полиция в Косово и Метохия въз основа 
на Резолюцията и Военно-техническото

* Чувгг,Гл^:м*гг;гъ„т за цигарите> — - пи™.

» —0 на

година, възобновяване и

ета и

споразумение
Президентът 

на Републиката 
Слободан Мило- 
шевич неотдавна 
проведе среща с 
най-отговорните 
ръководители на 
страната. Обсъ
дено бе положе
нието в Косово и 
Метохия след ка
то преди два месе
ца мисията на 
ООН и силите на 
сигурността под 
егидата на ООН 
поеха отговорно
стта за сигурността на граждан
ите и тяхното имущество в по
крайнината. Изпълняването на 
тази отговорност от страна на 
мисията на ООН и КФОР е да
лече от задълженията, които 
пое ООН въз основа на плана 
Черномирдин - Ахтисари, Резо
люция 1244 на Съвета за сигур
ност на ООН и Военно-те-

политнка до края на 1999 
- ревитализация на ннфраструктуоата и пя

на ктосаТна лина’ КЗКТ0 И запазва"е па стабилността па цените и 
на курса на динара, след това повишаване на производството и
ма осойеС.К"Ре"а реа™зация на икономическо-социалната програ- 

интензифициране на инвестициите в малките и средни 
предприятия с цел да се увеличи броят на заетите.

На извънредна сесия на 17 ав- на забранения износ на изделия, 
густ депутатите на двете камари услуги, технология и съоръже
на съюзния парламент гласуваха ния, предназначени за възобно- 
изменения и допълнения на че- вяването на разрушените обек

ти, каза Зебич.
Той посочи, че последиците 

говската дейност, застраховка от агресията на НАТО в нашето 
на имущество и лица и за митни-

тири закона: за основите на дан
ъчната система, външно-тър- Президентът Милошевич с най-отговорните ръководители на страната

стопанство личат от големите 
ческата тарифа. Същността на повреди в съобщителната, енер-

и електроенергийна 
чувствителното намаляване на инфраструктура, унищожените 
данъците и митата.

Встъпително слово във

сърбите и етническо ии, както и други жители на съ- 
прочистване на неалбанското седна Албания, които ги придру- 
население, незабелязано досега жават и на които е дадена въз- 
в практиката на ООН в можност за нелегално влизане в 
присъствието на ООН.

Тази практика и поведение люцията на ООН и чрез неизпъ- 
непременно трябва да бъдат лняване на договореностите от 
прекратени чрез стриктно спаз- Военно-техническото споразу- 
ване на поетите задължения и мение. Югославия също така из- 
прекратяване на нарочното тол- исква най-сетне да се извърши 
ериране на върлуващите банди- окончателно разоръжаване на т. 
тски групи. Мисията на ООН и нар. АОК и в съзвучие сРезолю- 
силите на сигурността под еги- цията и Военно-техническото 
дата на ООН са длъжни да от- споразумение в Косово и Мето

хия да се завърне контигент на 
дите на насилници и плячкадж- югославската войска и полиция.

тези изменения и допълнения е тайна

преработвателни мощности, ка- нашата страна в разрез с Резо-
връ- кто и мощностите за складиране 

зка с това произнесе подпредсе- и дистрибуция, 
дателят на Съюзното правител- "Стигна се до прекратяване в 
ство Йован Зебич. За по-голяма снабдяването с някои основни 
ефикасност депутатите от двете суровини и възпроизводствени 
камари работеха в една и съща материали, електрическа енер-

хническото споразумение от Ку- 
маново. Напротив, през тези два 
месеца под егидата на Обеди
нените нации са извършени най- странят от Косово и Метохия ор- 
големите злодеяния против

зала. тая и горива, с части и компо- 
- Съюзното правителство бе- ненти. Всичко това повлия въ- 

ше уточнило навреме икономи- рху производството и през пър- 
ческата политика за 1999 година, вото полугодие то намаля драс- 
но за съжаление, веднага трябва тично, а нивото на промишле-
да се констатира, че условията за ното производство през месец 
нейната реализация станаха юни 1999 година беше по-малко 
много неблагоприятни, каза в с 42,7% в сравнение със средното 
уводната си реч на съвместното миналата година. Едновременно 
заседание на двете 
вицепремиерът Йован Зебич.

От началото на годината 
беше запазена външната стена

СТРОЯТ СЕ ОБЕКТИТЕ В ПЧИНСКИ ОКРЪГ, РАЗРУШЕНИ ПО ВРЕМЕ НА 
НАТО АГРЕСИЯТАкамари с това в сравнение със същия пе

риод миналата година, износът 
беше намален с 48,4%, а вносът 
с 51,8%. През първите шест мс-

ДИРЕКЦИЯТА ЗА ВЪЗОБНОВЯВАНЕ Е 
ОБЕЗПЕЧИЛА 100 МИЛИОНА ДИНАРАсеца на годината реалната 

общност към югославското месечна заплата беше намалена
на санкциите на международ
ната
стопанство, осуетени бяха чуж- с 15,2 процента, каза Зебич.

Спирайки се върху концеп
цията на икономическата поли-

* Повече от половината от тези средства се влагат в Сурдулица. * Жилищните обекти в Сурдулица 
и Враня ще бъдат готови до 5, респективно 7 септември тази година, когато ще се отбележи 
55-годишнината от освобождението на тези градове

За изграждането на 48 семейни жилища във "Новоградня" в Сурдулица работи на три смени, 
Враня, Владичип хан и Сурдулица, моста през Южна къщите и апартаментите щс бъдат готови 
Морава във Владичип хап, реконструкцията па епс- значително предсрочно - до 5 септември, вместо 
циализираната болница и старческия дом в Сур- 1 ноември, за да могат хората да се настанят в тях 
дулица, Младежкия дом във Владичип хан и много по случай 55-годншнината от освобождението", 
други жилищни обекти в Пчински окръг, пострадали каза Ристич. 
по време на вандалската агресия на НАТО срещу 
нашата страна, Дирекцията за възобновяване е 
обезпечила 100 милиона динара, заяли за агенция 
ТАШОГ началникът на Пчински окръг Часлав 
Ристич.

Той подчерта, че повече от половината от тези 
средства ще бъдат вложени във възобновяването на 
обектите в Сурдулица. В този град именно се строят 
22 апартамента и 11 фамилни къщи, прави се рекон
струкция и доизграждане на диспансера за 
гръдноболни и старческия дом, за които Дирекцията 
с отпуснала 55 милиона динара.

Една част от тези средства на стойност от 4,5 
милиона динара, които ще бъдат използвани за 
изграждането на Старческия дом, обезпечи републи
канското министерство на труда, борческите и со
циални въпроси в Сърбия.

Донори за възобновяването на диспансера в Сур
дулица с 1,5 милиона германски марки са и белград
ският ” Прогрес” и руският ” Газпром”.

"Тъй като иранското строително предприятие

дестранните инвестиции в на
шето стопанство, забранени са 
полетите на самолетите на ЯТ в тика до края на 1999 година 
страните от Европейския съюз, Зебич подчерта, чс тя изхожда 
а отменените преференции на оттова, Съюзна република Юго- 
Европейския съюз към нашето славия си остава последователна 
стопанство не бяха възобновени, в стремежа си да изгражда от- 
припомни Зебич. ворено пазарно стопанство и да

Отгоре на всички тези не- продължи започналия процес на 
благоприятни обстоятелства се реформите при сътрудничество 

до агресията на НАТО, с всички страни на равноправни 
основи. Поради рестриктивния 
подход на една част от между
народната общност, основаващ 

политическите обуслява-

Във Владичип хан се строи мостът през 
Южна Морава, чиято дължина е 220 метра и 
широчина 11 метра, за което ще бъдат изразход
вани 11,5 милиона динара, а работите провежда 
лесковашкото строително предприятие "Гра
дите л”.

стигна и
която нанесе огромни щети на
инфраструктурата, стопанство
то и на югославските граждани.
С решенията на Съвета на Ев
ропейския съюз от 19 април и 6 ния, концепцията 
май 1999 година, освен същест- ономическата политика до края

на 1999 година ще бъде ориенти-

Дирекцията е обезпечила и 13,5 милиона ди
нара за реконструкция на Младежкия дом във 
Владичин хан и за строежа на четири семейни 
къщи, чиято стойност е около 4 милиона динара.

На улица "Кралевич Марко" и някои други 
локации в град Враня в момента сс строят 11 
семейни жилища, за които Дирекцията с 
обезпечила 14,7 милиона динара и още 4 мнлнона 
динара за реконструкцията на други обекти.

"Жилищните обекти и във Враня ще бъдат 
завършени предсрочно - до 7 септември, когато 

град ще бъде отбелязана 55-годншнината 
от освобождението", каза началникът на Пчнн- 
ски окръг Часлав Ристич.

се на
на ик-

вуващите, бяха въведени и нови 
санкции срещу СР Югославия: рана към базиране върху собст- 
зпбранени бяха продаването и вени материални, производстве- 
доставката на петрол и деривати ни и финансови сили, както

беше обе- към ускоряването на процеса на

Йован Зебич, обос-сили сс забраната на инвестиции
стопанство, установи премиерът

новавайки измененията и до-
в този

в нашето 
се забрана на финансирането на 
нашия износ от страна на част- 

сектор, увеличи се обемът
пълненията на законите.

ния
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ГЕНЕРАЛНИЯТ СЕКРЕТАР НА СПС ГОРИЦА ГАЕВИЧ ИМА СРЕЩА С ПРЕДСЕ
ДАТЕЛИТЕ И СЕКРЕТАРИТЕ НА ОКРЪЖНИТЕ, ГРАДСКИ И ПОКРАЙНИНСКИ 
ОТБОРИ НА СПС

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЕНС- 
ИОНЕРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЙОВАН КЪРКОБАБИЧ 
ПОСЕТИ ДИМИТРОВГРАД

ПРИОРИТЕТИТЕ СА 

ИКОНОМИЧЕСКАТА И СОЦИАЛНА 

ПОЛИТИКА

20 ХИЛЯДИ ДИНАРА ЗА 

ДИМИТРОВГРАДСКИЯ 

ПЕНСИОНЕРСКИ СЪЮЗ ♦Допито сксмозитуритс па НАТО желаят да предизвикат разкол и рушене па нашата страна, Социал- 
партия на Сърбия и другите патриотични сили насочват дейността си към възобновява-истичсскатл

пето и санирането на последиците от бомбардировките както и към по-иататъшиото провеждане на 
реформите.

Д-р Йован Къркобабнч, пре
дседател на Републиканския съ
юз на пенсионерите (РСП) ми
налия петък посети Димитров
град, където бе гост на Общин
ската иенснонерска организац
ия. Председателят Къркобабнч 
бе придружаван от Пора Псрич, 
член на РСП и председател на 
градската организация на пен
сионерите в Белград, Потир 
Йопанович, член на РСП и пред
седател на градската органн- 
зацихя на пенсионерите в Ниш, и 
Велимир Пенчнч, председател 
на Окръжния отбор на СП за 
Пнротеки окръг.

Гостите бяха посрещнати от 
30-ина членове на димитровгра
дския СП начело с председателя 
на тази организация Цветан 
Еленков. На срещата присъства 
и Никола Стоянов, председател 
на ОС в Димитровград.

В началото на срещата 
Еленков информира гостите за 
историята на Общинския съюз 
на пенсионерите, сътрудни
чеството между тази органи
зация и органите на местното 
самоуправление, актуалните де
йности на СП. както и дейнос
тите, конто тази организация е 
провеждала през изминалите 
няколко години.

Председателят Стоянов зап-

оиомичеекм и социални пробле
ми, породени от дългогодишна
та международна изолация и зл- 
осториичсската агресия на 
НАТО.

страня, Социалистическата партия на Сърбия и 
другите патриотични партии насочват своята дейност 
към възобновяването и санирането на последиците 
от бомбардировките, както и към по-нататъшното 
провеждане на реформите.

На заседанието отделно беше обсъден въпросът 
във връзка с началото на новата учебна година. Пре
ценено беше, че Правителството на Сърбия е пред
приело всички мерки за санирането на училищните 
обекти, засегнати по време на бомбардировките, и е 
обезпечило всички условия за началото на новата 
учебна година. Едновременно стова правителството 
на Република Сърбия е предприело и мерки за ук
репване на материалното положение на просветните 
работници и за реализацията на уточнената динамика 
по изплащане на заплатите им. Твърде положително 
беше преценено решението на Правителството на 
Сърбия тази година всички конкурирали да бъдат 
приети във факултетите в страната, сс казва в 
съобщението на Главния отбор на СПС.

Генералният секретар на СПС Горица Гаенич има 
във вторник ереща с председателите и секретарите на 
окръжните, градските и покрайиииски отбори на 
СПС. Па срещата беше преценено, че успешно се 
реализират задачите и заключенията от последното 
заседание на Главния отбор на СПС за приоритетите 
- икономическата и социална политика.

Възобновяването на страната и санирането на 
последнит е от бомбардировките сс провеждат в уни
сон е уточнената динамика. Строят се и сс възоб
новяват разрушените къщи и апартаменти, училища 
и здравни ведомства, фабрики и стопански обекти, 
електроенергийната система и инфраструктурнитс 
обекти, разрушени по време па агресията. Едновре
менно е това продз.лжава да се ускорява процесът на 
реформите във всички области на обществения 
живот.
конкретните проблеми, предизвикани от агресията, 
които са в полза на всички граждани и на страната 
като цяло. Докато експозитурите на НАТО желаят 
да предизвикат разкол и разрушаване на нашата

Председателят на републи
канския СП призова димитров
градските пенсионери да не ги 
подвеждат разни политически 
лидери, конто работят срещу на
шата държава и които искат да я 
разбият. "Пито един момент не 
трябва да изпуснем предвид то
па, че ние градихме тази страна и 
че внесохме своя живот във вси
чки материални и духовни блага, 
които тя сега има. Този факт ни 
прави чест, но същевременно ни 
задължава да запазим всичко 
онова, което нашата страна в мо
мента има. Трябва да го запазим 
заради нашите деца и внуци. Бъ
дещето на страната са именно те 
и заради тях не трябва да поз
волим тази страна да се руши”, 
каза Къркобабнч, обвинявайки 
при това определени политиче
ски структури в страната, че не 
се борят за интересите на своята 
страна, а за интересите на ней
ните врагове. За тези несъвест- 
ни политици Къркобабнч каза, 
че са предатели и чс представля
ват протегната на НАТО ръка.

Членовете на димитровград
ския СП бяха информирани, че 
градските власти в Белград от 
1997 година, когато са взели 
властта в този град, не само че не 
са отделили един динар за та
мошните пенсионерски органи
зации, но са отменили всички 
привилегии на пенсионерите, ко
ито те до тогава са имали. Из
тъквайки, че него като предсе
дател на РСП често го обви
няват. че сътрудничи с държа
вата, Йован Къркобабнч каза, 
чс е нормално да сътрудничи с 
нея, тъй като единствено тя мо
же да изплати пенсиите. "Раз
бира се, че сътруднича с държа
вата, та няма да сътруднича с 
Клинтън”, каза водачът на РСП, 
добавяйки, че ако позволим да 
разбият държавата и нейните 
закони, излащането на пенсиите 
щс бъде поставено под въпрос.

В края на срещата Йован Кър- 
кобабич отговаря па въпросите на 
димитровградските пенсионери. В 
знак на бладарност за топлия 
прием той съобщи, че РСП ще от
пусне на Общинския съюз на пен
сионерите в Димитровград 20 хи
ляди динара, 10 хиляди от които щс 
се използват за разгръщането на 
дейността на жените, членуващи в 
тази организация.

Целта на тези дейности с решаването на

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОО НА СРС В ДИМИТРОВГРАД

ВЕЛКОВИЧ: ” ЕДИНСТВЕНО СРС 
ПРЕДЛАГА ПОДХОДЯЩИ РЕШЕНИЯ”

* СРС щс влезе в състава на реконструираното републиканско правителство, защото искрено желае 
да помогне на държавата и народа, каза Воин Велкович. * Според окръжния лидер на радикалите 
тежката обстановка в димитровградското стопанство е породена от лошата политика на коалицион
ните партньори на СРС. * Оповестено е скорашното идване в Димитровград на републиканските 
министри Лука Митрович и Драган Тодорович.

След неколкомесечната пауза населението и за максималното из- 
Общинският отбор на Сръбската 
радикална партия в Димитровград 
отново проведе конференция за 
печата, на която говориха лидерът 
на Окръжния отбор на СРС за Пи- 
ротскн окръг Воин Велкович, 
председателят на димитровград
ските радикали Кирил Младенов и 
подпредседателят на ОО на СРС 
Гошко Милков.

СРС пе е организирала прес
конференции през изминалите 
няколко месеца поради натовската
агресия срещу нашата страна и тровградското стопанство е ви- 
чувството, чс в тези тежки времена новна лошата политика на нашите 
за оцеляването на държавата и коалиционни партньори”, 
народа трябва повече да сс работи, Велкович и добави, чс сегашните 
а по-малко да се приказва, 
изтъкна в самото начало на преск
онференцията Воин Велкович.

Според неговите думи СРС е 
единствената политическа партия 
у нас, която в момента е способна 
да предложи подходящи решения, той. 
които ще помогнат на Сърбия да 
се измъкне от тежката ик
ономическа криза и да тръгне по 
пътя па икономическия възход.
СРС щс влезе в състава на рекон
струираното правителство на 
Сърбия, защото иска и може да 
помогне на държавата и народа.
Радикалите в кабинета на Мирко 
Маряиович щс настояват за пови
шаването на жизнения стандарт на заключи той.

Велкович оповести скораш- 
ползванс на съществуващите сто- ното идване в Димитровград на 
папски ресурси. Радикалите нямат министъра на промишлеността на 
нищо против чуждестранни капи- Сърбия Лука Митрович. Той би 
тали да се вливат в сръбското трябвало да посети най-значител- 
стопанство, но управлението на ните стопански фирми в общината, 
фирмите, в които влезат такива От министър Митрович и минис- 
капитали. трябва да се уреди прин- терството, което се ръководи от 
ципно, каза Велкович. Той него. местните фирми могат да

озна водача на пенсионерите в 
републиката и придружаващите 
го сътрудници с най-съществе
ните стопански, демографски, 
културни и други особености на 
Димитровградска община. Го
ворейки за сътрудничеството 
между общинските органи и об
щинския СП, Стоянов подчерта, 
че то е тв

подчерта, че радикалите залагат очакват предимно експертна 
на собственическата трансформа- помощ, каза Велкович и добави, че 
цня, която занапред трябва да се по време на посещението на мпн- 
провежда с по-бързи темпове. истъра в Димитровград тук ще се 

”3а трудната ситуация в дими- покани да дойде и Драган Ннк- 
олич, генерален директор на птт- 
ротския ”Тигар” и народен 

каза представител. ”Той е изявен ек
сперт в областта на каучуковата 

управленски структури във фнр- промишленост и ние щс нае
мите не са съставени от експерти, тояваме да помогне на ГИД”, каза 
а от благонадеждни кадри от ре- между другото Велкович. 
днцпте на ЮЛ и СПС. "Това е ос
новната причина за колапса на ту- тровградските радикали Кирил 
кашното стопанство”, заключи Младенов в своето обръщение се

спря предимно на сложната пк- 
Анализнрайки ио-нататък ономическа обстановка в об- 

стоианската обстановка в Дими- щината, докато във фокуса на иод- 
тровградска община, водачът на председателят ОО на СРС Гошко 
радикалите в окръга наблегна на Милков бяха предимно общин- 
предприятието ГИД, което, според ските комунални въпроси. Оп- 
него, притежава добра технология овестявайки скорашното идване в 
и може да работи изключително Димитровград на републиканския 
добре: ”Да бъде стълб не само на министър на транспорта и 
димитровградското стопанство, но връзките Драган Тодорович, 
и стълб на стопанството в окръга”, Милков припомни на журналис

тите, че това министерство преди 
няколко месеца е отпуснало 500 
хиляди динара за асфалтиране 
местния път от село Поганово до

ърде
дотворно. "Поддържаме сътру- 
ничеството през цялата година. 
То ни помага много при взе
мането на решения по редица 
важни въпроси. Членовете на 
СП са хора с голям трудов и жи
тейски опит, така че стях много 
често споделяме нашите разми
шления”, каза между другото 
Стоянов. Той акцентира върху 
факта, че организациите на пен
сионерите в много димитров
градски местни общности пред
ставляват единственият вид на 
организиран обществен живот в 
тях. ”Те са инициатори и изпъл
нители на много дейности в тези 
МО и затова помощта, която да
ваме на тези организации не раз
граничаваме от помощта, която 
се отделя за МО, в които органи
зациите на пенсионерите дейст
ват, каза Стоянов и подчерта, че 
местното самоуправление от 
години участва във финансира
нето на общинския СП, тъй като 
счита този Съюз за активен фак
тор в обществения живот на 
общината.

Приветствайки присъства
щите, Йован Къркобабич изтъ
кна, че много добре знае, че 
димитровградският 
години работи добре. Къркоба
бич каза, че държавата полага 
максимални усилия пенсиите да 
се излащат горе-долу редовно, 
въпреки че я измъчват остри ик-

интензивнои пло-

И председателят на димп-

Б. Димитров

СЛЕД УЖАСНИТЕ СЪБИТИЯ В КОСОВО И МЕТОХИЯ
НАД 50 ДУШИ НАМЕРИХА 
УБЕЖИЩЕ В БОСИЛЕГРАД

на
роднини и приятели. Едно седемчленно семейство 
живее в хотела. регионалния път Димитровград - 

Звонска баня с дължина около 3 и 
Според"Всички се нуждаят от помощ и им помагаме 

колкото позволяват възможностите ни”, казва Ру
ска Божилова, секретар на ОО на Червения кръст 
в Босилеград, като подчертава, че в това отно
шение им съдейства и Общинската скупщина. Оч-

километра.половина
Милков реализацията на тази 
комунална работа е трябвало да 
започне отдавна, но засега не се е 
тръгнало от мъртвата точка. За

акваме, казва тя, за преселниците от Косово и Милков е тревожен фактът, 
Метохия наскоро да пристигне хуманитарна 
мощ от Международния Червен кръст и Червения натите от министерството пари. 
полумесец, както и от Червения кръст на Юго-

В хода на ужасните събития в Косово и Мето- 
определен брой сърби, българи и хора от 

други национални общности намериха убежище и 
подслон в Босилеградска община. Досега тук при
стигнаха над 50 души, които, както и много други, 
не са могли да търпят издевателствата на албан
ските терористи. Тъй като трагедията и жесток
остта са преляли чашата на търпението, те са 
напуснали домовете си и сега са при свои близки,

хия

СП от чс в
момента не се знае къде са отпус-по-

Б. Димитровславия.
В. Б.
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ИМА
завър^СнТ™ ЗА ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ НА

КОМУНАЛНОТО СТРОИТЕЛСТВО В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА С ПО-УСКОРЕНИ
ТЕМПОВЕ

СЛУХОВЕ СПИРАТ 

РЕАЛИЗАЦИЯТА на 

НАЧИНАНИЕТО9'
бъдат Д комунално-битови дейности ще бъдат изразходвани над 1 160 000 динара. Те ще

дат осигурени от Общинската дирекция за строителни площи и 
оощинския бюджет, както и от личното участие

Затруднената обществена и стопанска обстанов- общност Райчиловци. 
тическия*соваРната ^ресия на Северноатлан- В местната общност Босилеград е запланувано 
о-1Н1 ппяв’ * ,С нашата страна, от друга ст- довършване на ремонта на улица ”Осми септември”,
кпмунчпи ° повлияха върху планирания ритъм на изменяне на градската фекалиа канализация за за- 
ши ' ° ^нтовото устройство в Босилеградска об- щита на бунара за допълнителното водоснабдяване
щ « през тази година. Много запланувани дейности от замръсяване, обезпечаване на тръби и друг мате-. 
Ж1Ппт,ГИЗИРани и като се имат пРеДИД продъл- риал за фекална канализация на квартал Изворщица,

' п'Ц”Те икономически затруднения, едва ли ще мо- регулиране на дъждовните води на улица ”Лещава”
' п^й°СЪ1^еСТвят, макаР че До кРая на годината (квартал Магурка), уреждане на пътеката и стъл- 

ствува с далеч по-голяма интензивност. бището към обектите за дребното стопанство край 
фограмата за комунално-битовото строитслст- река Драговищица, поправка на пешеходното мостче 

п(-„_ Щнната до края на годината беше предмет на на Драговищица и поправка на подпорната стена на 
оосъждане на последното редовно заседание на Об- Добродолския
щинската скупщина, която след отделни забележки метра, строеж на яма, предназначена за погребване 

страна на няколко отборнци, бе приета с пре- на умрели животни, и прокарване на път за махала 
поръката да се положат всички усилия и от страна на Кръст.
Службата за комунално-битова дейност към ОС, и от В местната общност Райчиловци 221 700 динара 
местите о щности колкото е възможно повече да ще бъдат изразходвани за двата колектора на фекал- 
бъде реализирана. За целта ще бъдат изразходвани ната канализация (в квартал Краин дол и в центъра 
над 1 160 000 динара, които ща бъдат осигурени от на селто) с дължина по 600 метра, а останалите за 
Общинската дирекция

пътища, местното самооблагане и
на гражданите.

• •
Ако се изключат крайград- 

селища, Забърдието без
спорно е най-оживеният район в 
Димитровградска община. Това 
означава, че в този край все още 
им хора, а те, разбира се, между 
другото искат да имат и добри 
телефонни връзки с общината и 
вътрешността на страната. Още 
повече, че с

раздадени наските хората договори, 
КОИТО те да подпишат и които 
просто ще служат за анкета и 
реализация на договореното. 
Случва се обаче нещо, което е 
присъщо само на нас: пускат се
слухове, че може преселниците 
ВЪВ вътрешноста да преместят 
своите телефонни номераинсталирането на 

новата дигитална централа в Ди
митровград са създадени възмо
жности за това.

Във връзка с решаването на 
този жизнен 
проведени няколко

во в
например от Белград 
Смиловци, а в Белград да 
мат друг номер, тъй като там це
ната за нов

в
поток с дължина няколко десетинаси взе-

телефонен номер е 
по-ниска. Прин

ципно може, но при положение, 
че съществуват съответни ин
сталации. Понеже в Забърдието 
и няма, значи не може.

И така нашите нрави и своео
бразни навици пак 
добро начинание.Как

значително
въпрос вече са

разговора 
между представители на Телек- 
ом-Сърбия, Общинската скуп
щина и местните общности от 
Забърдието. Понеже 
на района вече е

за строителни площи и пъ- поправка и насипване с чакъл пътя към селските 
тшцл, местното самооблагане, Общинския бюджет и гробища и стотина метра канализация за отвеждане 
лично участие на гражданите. На дъждовните води.

Според програмата най-голяма част от тези сред- В местната общност Млекоминци е запланувано 
ства, около 400 000 динара, ще се употребят за раз- разширяване, а на места и прокарване наново на пътя 
ширяванс и прочистване на местни и некатегоризи- за махала Гьоринци и репетитора на Кръстато дърво, 
рани пътища в местните общности. Приоритет щс 
имат онези местни общности, които бяха засегнати от

в центъра 
инсталирана 

нова централа с капацитет 250 
телефонни номера, което според 
броя на жителите е достатъчно, 
то първоначалният договор е 
бил

спират едно 
. ще се за

върши накрая все пак не зависи 
нито от Телеком, нито от общи
ната, а най-много от хората, за
интересовани от телевонизация- 
та на района.

Що се отнася до телефони
зацията на Бурела, тя би стру
вала много повече с оглед на от
далечеността на района от Ди
митровград. Има идея за свър
зване на този район с безжични 
телефони, което също е сравни
телно скъпо. Но засега това е

хиляди динара щс бъдат изразходвани за 
различни видове комунално-битови дейности в други 

лошото време през летния период. Над 26 на сто или местни общности, включително и за компенсации на 
303 000 динара са запланувани за различни видове "Автотранспорт” за поддържане на местните авто- 
комунално-битови дейности в местната общност Бо- бусни линии за Караманица и Горна Любата. 
силеград, а 269 000 динара или 24 на сто - в местната

а стотина

да се изучи заинтер
есоваността на 
телефонни номера са необходи
ми. Математиката

хората колко
м. я.

показва, че 
ако има 236 заинтересовани, то 
приключването ще стане на це
на от 7200 динара. Скъпо на пръв 
поглед, обаче трябва да се има 
предвид, че трябва да се прави 
инсталация и изводи, които сега 
не съществуват - има само ”две 
жички” до Смиловци. Вече са

МАЛКА АНКЕТА: РАБОТНИЦИ НА КОБОС ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА ЮМКО

ВЗЕХМЕ БЕЗПЛАТНИТЕ АКЦИИ И ЩЕ 
УЧАСТВАМЕ ВЪВ ВТОРИЯ ЦИКЪЛсамо идея.

А.Т.
След дълги подготовки и об- ги предприятия и фирми. Целта ни 

стойно проучване на опита на дру- беше да намерим най-добрия мо- 
ги предприятия и фирми, Холдинг дел, като при това поставихме на 
компания ЮМКО, в чийто състав преден план интереса на работни- 
работи и профитният център КО- ците. Според мен собствениче- 
БОС, неотдавна започна собстве- ската трансформация е от исто- 
ническата си трансформация. Тези рическо значение за фирмата, ко- 
дни Приключи записването за бе- ято има 34-годишна успешна дело- 
зплатни акции, с което всъщност и ва традиция. Затова апелирам към 
завърши първият от планираните работниците, слсд предоставяне на 
три цикъла на трансформацията, безплатните акции в първия цик- 
Право на безплатни акции, 60 на ъл, да се запишат за акции и във 
сто от общата стойност на капи- втория, разбира се, всеки според 
тала, възлизащ на 843 921 518 ди- своите възможности, защото те 
нара, имат всички сегашни и бив- ще се заплащат, 
ши работници и пенсионери в зав
исимост от трудовия им стаж в ко- тничка: Мисля, че собственическа- 
мнанията - за всяка година по една та трансформация ще бъде от 
безплатна акция на стойност 400 полза за всички нас. С голямо удо

волствие приех първите акции, а

задълбочи отговорността и дисци
плината, така че всяка сделка ще се 
реализира навреме и качествено.

АТАНАС НИКОЛОВ, работ
ник: Нямам изградено становище 
за собственическата трансформа
ция. Много неща все още не са ми 
ясни. Мисля, че ако тя се извърши 
така, както трябва, без каквито и 
да с злоупотреби, щс даде резул
тати. Иначе нс съм сигурен. Вече 
взех безплатните си акции и ще 
участвам и във втория цикъл.

МИЛЕ АНТАНАСОВ, работ
ник от охраната: Приватизацията 
има и добри, и лоши страни. Добре 
е, че ще се подобри трудовата дис
циплина, което ще въздейства 
положително върху качеството на 
работата, следователно и върху 
материалното състояние на работ
ниците. От друга страна се страху
вам да не се стигне до съкращаване 
на работни места и уволнение на 
работници, което не е изключено.

СТОИЧКОВА, 
бригадирка: Отдавна сс говори за 
приватизация на обществената со
бственост. Ето че процесът започ
на и в нашатп фирма. Мнозинство 
от работниците подкрепят инициа
тивата, защото перспективата на 
пазарната икономика се базира на 
частната собственост. Твърдо съм 
убедена, че така ще бъде но-добре. 
за всички нас. Записах 9 безплатни 
акции, а ще участвам и във втория 
цикъл на трансформацията. Защо
то, ако повечето от акциите оста
нат у нас, тогава съдбата на ком
панията ще бъде в наши ръце.

РАИВКА НАДКОВА, работ
ничка: За мснс като обикновена 
работничка все едно ми е кой ще 
бъде собственикът на компанията. 
Важно е да ни осигурява работа и 
редовно да ни дава по възможност 
по-голяма заплата. Взех безплат
ните акции, обаче надали щс мога 
да участвам и във втория цикъл, 
когато се купуват акциите. Защо
то материалното ми състояние не 
позволява това.

I ните, а другото за работниците 
от босилеградската конфекция, 
която работи в състава на 
ЮМКО. Представленията бяха 
твърде добре организирани и по
сетителите останаха доволни.

_Г
Клонът на Пътното предприя
тие от Враня в Босилеград за
почна прочистване и саниране *** 
на регионалните пътища в Бо-
силеградска община, които про- През сухия и топъл период, по
ливните дъждове през юни и гато температурата достигна 
юли на много места изровиха и цад 36 градуса, проблемът с во- 
заляха с кал. Тези дни започна доснабдяването отново стана ак- 
прочистване на регионалния туален. Вече десетина дни мноз- 
път Босилеград - Заграня през Ина босилеградчани и райчилов- 
Дукат. Зоран Рангелов, ръково- чани, живеещи в по-високите кв- 
дител на босилеградския клон, артали, през по-голяма част от 
каза, че регионалният път през деня пак остават без вода. Иван 
Дукат на много места е негоден Тончев, директор на ”Услуга”, 
за движение, особено участъкът 'казва, че ритъмът на водоснаб- 
от Две реки до Заграня. Заради дяването е нарушен заради нер- 
това за прочистването му са ан- ационалното ползване на вода- 
гажирани наличната механизац- та, поливане на градини, дори и 
ия и работещите в клона. След ца ливади. Като потвърждение 
това те ще прочистят пътя от на това Тончев посочва факта, 
Рибарски мост до Караманица, а че щом времето сс промени, вода 
по-късно и пътя Босилеград - има достатъчно навсякъде. За-

ЗОРИЦА НИКОЛОВА, рабо-

ДМ в динарска равностойност.
Какво е мнението ви за този ще участвам и във втория цикъл, 

процес? - попитахме няколко ра- Призовавам колегите си и те да не 
ботника от босилеградския про- пропуснат втория цикъл. * 
фитен център.

НИКОЛА КРУМОВ, предсе- Според мене собственическата 
датсл на синдикалната оргаииза- трансформация с целесъобразно и 
ция и член па комисията за прива- умно решение. Тя може да има 
тизация: Процесът на собствени- само положитслснп ефекти н в нн- 
чсската трансформация в ХК ЮМ- какъв случай отрицателни. Смят- 
КО, съответно и в КОБОС, запо- ам, че в близко бъдеще и остана- 
чна навреме. Решението за това лите обществени предприятия и 
беше взето нс на бърза ръка, а след фирми трябва да се приватизират, 
един по-дълъг период на проуча- Приватизацията ще промени от- 
ване на опита и грешките, както и пошението на работещите към 
положителните резултати на дру-. производствения процес. Щс се

ПАВЕЛ АРСОВ, бригадир:

ОЛИВЕРА

Бесни кобила. това от предприятието апелират 
към гражданите водата да не се 
прахосва безразборно, попе през 
сухия период.

***
Тези дни строителното иредири- 

”Изградня” в Босилеград
започна уреждането на улица в ЦЕХА ЗА СУШЕНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В БОСИЛЕГРАД СЛЕД
”Осмисептемпри”. Благоустро- ЧЕТИРИМЕСЕЧЕН ЗАСТОЙ 

тази улица беше за-

м. я.
ятие

яването на 
почнало миналата година, но но- МАШИНИТЕ^ ПАК РАБОТЯТради недостиг на строителен ма
териал и време част от нея ос
тана недовършена. Според пред
варителната сметка това ще въз
лезе на 11 000 динара.

ПАУЗА тоянна и около 60 на сезонна работа - за едно 
машините в Цеха за сушене на плодове и денонощие преработят към 12 тона суровина, 
зеленчуци в Босилеград пак работят. Сега се като получат около 120 кг сухи кромидови изде- 
суши лук за известен купувач. Според уго- лия.
норката с ”Балканкомерц” от Тръстеник в Очаква се, след като се реализира дого- 
продължение на три месеца тук трябва да се вореното количество, работата да продължи, а 
изсушат 600 тона суров кромид лук. не пак да се прави застой в производството. За

Няма особени затруднения в работата, казват целта, казват тук, се полагат усилия да се осигури 
ръководителите на це^а. Работи се на три смени пазар за новата продукция, 

пълни обороти. Работниците - 92 на пос-

ЧЕТИРИМЕСЕЧНАСЛЕД

***
Към края на август Културно- 
художественият 
ЮМКО от Враня изпълни в Бо
силеград две културно-забавни 
представления - едно за гражда-

състав на

в. Б. м. я.и на
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В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРИКЛЮЧИ СЪБИРАНЕТО НА ГЪБИ И БО
РОВИНКИЖЕТВАТА ПРИКЛЮЧВА, 

ОСТАВА ВЪРШИТБАТА ИЗВЪНРЕДНИ СЕМЕЙНИ ПРИХОДИ
таркн първо качество сега те предлагат 300 ди
нара. Някои, преди исичко черноборсаджиитс, 
често плащат и повече.

Преценява се, че по време на едномесечното 
събиране на боровинки по пределите на Весна 
кобила, Църноок и Бела вода са събрани и про
дадени към 100 тона първокачествени боровинки. 
Отначало изкуичиците предлагаха 9 динара за ки
лограм. Сетне цената постоянно се увеличаваше, 
така че в момента за килограм те плащат 28 ди-

След приключилата гьбарска треска в Боеи- 
лсградска община, сега приключава и беритбата 
па боровинки. Отделни хора и цели семейства, 
които имаха свободно време, използваха относи
телно богатата "реколта” да си попълнят бюд
жета. Някои хора и семейства, преди всичко от 
планинските слеа са спечелили от манатарка и 
пачи крак и към 20 хиляди динара. Не са малко 
хората от Босилсградско, които временно про
мениха професиите си и станаха сръчни берачи на 
боровинки. Едни са успели да увеличат семейния 
си бюджет и с над 15 хиляди динара.

Понеже и гъбите, и боровинките си пробиват 
път на чуждестранните пазари, това лято и цените 
бяха приемливи за берачите. Многобройиите из
кушиш» на гьби често се надпреварваха и е це
ните, по иовечето плащаха но 50 динара за кило
грам сурова манатарка. За килограм суха мана-

11а територията па Димитровградска община жч.тиата 
с приключила, осведомиха пи от селскостопанската служба. 
Може би са останали само отделни парцели, до които ком
байните но могат да стигнат. Останали са и парцелите и пай ви
соките райони, където се жъне ръчно. Предстои вършитба с 
вършачки, конто да се изкарат ма терена.

В прибирането на реколтата са участвали около 20 ком
байни. предимно частни. Болшинство от тях са от общината, а 
от други общини с имало пет. Средният добив с сравнително 
малък - йод 3000 кг на хектар.

вече

на ра.А. Т.
"Макар че беритбата на боровинки е трудна 

работа, тази цена е привлекателна. Какво от това 
обаче, когато вече няма боровинки", казва Крум 
Стоянов от Босилеград, който се нарежда всред 
по-успешните и упорити берачи и който със съ
пругата си е заработил около 17 хиляди динара.

В. Б.

ОСОКАТА ОТ ФЕРМАТА 
ЗАЛИВА ИЗАТОВЦИ

Когато преди години се строеха обектите за угояване па юнци в 
Изатовцн, хората от селото казваха, че ще се случи нещо нежелано, 
ако басейнът за събиране па осоката (животинска пикоч) не се

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ЛОШОТО ВРЕМЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ЩЕТИ ЗА НАД 8 МИЛИОНА ДИНАРА
* Щетите п селското стопанство еа 4 218 636 динара и в инфраструктурата - 4 589 600 динара. * 
Общинската скупщина поиска от Правителството на Сърбия средства за саниране на последиците от 
бедствието

Три пъти през юни и четири през юли Босиле- 
градска община беше обхваната от лошото време.
Изляха се проливни дъждове със силна градушка, 
придружени от силен вятър. Градушката на места 
беше с големината на орех и причини големи щети 
на селското стопанство и инфраструктурата. В 
някои села на места напълно са унищожени жит
ните, зеленчукови и овощни растения. Градуш
ките значително намалиха сенодобивп, натроши
ха слсктрични стълбове, активизираха стари св- 
лачища, изровиха много местни пътища, някои 
даже станаха непроходими. От гръмотевиците, 
които съпровождаха лошото време, са убити 18 
овце и 5 говеда.

Според преценките на сформираната от Об
щинската скупщина комисия, щетите надминават 
8 808 000 динара. В областта на селското стопан
ство те възлизат на 4 218 636 динара. При овощ
ните дръвчета ледените зърна са унищожили не 
само плодовете, но са повредили и стълбата, което 
ще се отрази неблагоприятно върху плодородието 
през следващите две-три години. Общите щети в 
овощарството са 3 813 770 динара. Щетите при 
житните растения, където на определени места (в 
село Църнощица, Дукат, Ярешннк и някои махали

в Горна Любата са унищожени над 90 на сто, някои
и сто на сто) възлизат на 292 430 динара, а при 

ливадите 75 670 динара. Щетите при зеленчук
овите култури, според преценката на комисията, 
са 36 766 динара.

В областта на инфраструктурата лошото вре
ме причини щети за 4 589 600 динара. Над 2 200000 
динара са щетите на местните и некатегоризирани 
пътища, около 1 000 000 динара на регионалните 
пътища и над един милион динара са загубите на 
отделни стопански и жилищни обекти. Значител
ни са щетите и на електромрежата.

Тъй като лошото време, което се квалифи
цира като природно бедствие, с изключение на 
Босилеград, Райчиловци, Радичевци, Груинци, 
Милевцн, Долна Любата и Паралово, обхвана вси
чки останали села и причини големи вреди, Об
щинската скупщина изпрати официален иск до 
правителството на Сърбия за осигуряване на фи
нансови средства за облекчаване на последиците, 
както и искане за отписване на данъка от кадас
тралния доход на селскостопанските производи
тели и други видове компенсационни мероприя
тия.

направи както трябва. След няколко години излезе, че бяха прави. 
От басейна, в конто се събира осоката от обектите, постоянно тече 
истинско поточе на пътя, минаващ пред портата на обектите на 
Голсма ливада. Поточето преминава пътя и хваща един от сокаците 
на Изатовцн. който минава посред селото. По това сокаче без 
ботуши едва ли може да се мине. Осочният поток се влива направо 
в река Внсочица. Още по-опасно е, че селото няма водопровод, а 
течащата посред селото животинска пикоч е в достатъчно 
количество да стигне до селските бунари. При всичко това никой 
нищо не предприема да се спре оттичането на осоката от басейна. 
Поради това и през зимата пътят беше покрит с дебел слой лед и 
едва се минаваше по него. Изатовчанп негодуват, но тях май никой 
не ги слуша. м. я.

А. Т.

МАРГА
1Це я срещнете заран, по пладне или привечер, когато 

почти тичешком изкарва на паша своето стадо от пет- 
наестина кози или ги прибира в къщи. Ту е пред тях, ту след 
тях, все им вика на име и разговаря с тях нежно и умилно 
като със свои иай-блиски.

Това с Маргита Рангелови, или Марга, както й викат 
погановчанп. Тук, в село Поганово. потънало тези летни 
дни в зеленината на тополи, върби, овощни градини и го
рите на околните баири, в родния дом на съпруга си Рангел 
Рангелов, тя живее постоянно вече три години. Откакто се 
пенсионира като съветник за международни пощенски 
отношения в Общпосчта на ПТТ на Сърбия. "Чиста” бел- 
градчаика е. В Белград е родена преди шестдесет години, 
тук се школувала и завършила основно училище, средно и 
иолувисше пощенско училище, юридически факултет. Тук, 
в ПТТ на Сърбия, прекарва и целия си трудов стаж. Тук сс 
запознава и омъжва за погановчапина Рангел, който до 
пенсионирането си в началото на миналата година 
завеждаше снабдителния отдел на транспорта на ГПТ на 
Сърбия. Имат две дъщери в Белград, ма които са оставили 
апартамента и вилата в Умчари край Белград.

Имала си щастие, чс си сс омъжила за погановчанин”,

подхвърлят й на шега погаповчанп, не 
можейки да си обяснят по друг начин как една 
"кореняк белградчанка” е рошила да напусне 
столицата и да заживее в тяхното село, което 
отдавна са напуснали стотици техни съселяни.

- Това, чс съпругът ми с погановчанин, 
действително е една от причините, които ме 
доведоха в Поганово, но не и най-важната - 
казва Марга. Впрочем, аз тук прекарах повече 
от една година п без Рашо, понеже той още не 
беше се пенсионирал. Магичната сила, която 
отдавна ме привличаше тук, е моята страстна 
любов към природата и животните. Ерма, 
Погаповекият манастир, Поганово, Гребен и 
Влашка планина ме омагьосаха още когато 
преди много години за пръв път дойдох тук.
Оттогава всяка година, когато с приятели се 
връщахме от море, идвахме тук, правехме си 
къмпинг край Погановския манастир и прекарвахме 
петнадесет дни. С нетърпение чаках да се пенсионирам и 
постоянно да се настаня в Поганово. Ето тук, сред прекрас
ната природа, живея спокойно, но активно и динамично.

Марга (в средата): "Козите са много мили животни, ето ядат и от 
ръка"

Другарувам с петнаестина кози, които са така мили и добри 
животни. Отглеждам и кокошки, пуйки, свине, четири 
кучета, от които три са белградчани и едно погановчанин. 
Обработваме зеленчукова, овощна градина...

Така белградчанката Маргита Рангелова 
погановчанката Марга - прекарва в Поганово своите пен- 
снонерски дни. Жизнерадостно, с ентусиазъм и енергия на 
човек, на когото са се сбъднали дългогодишни мечти и 
желания. Нещо, което отдавна е изчезнало в нашите 
остарели и опустели села. Нещо, което като че ли е и укор. 
и поръчение, и насърчение към всички нашенци, конто не
видяха перспектива и не почувстваха удоволствието от сел
ския живот, че в това наше село може и днес добре да се 
живее, дори и много по-добре от живота по градовете.

Венко ДИМИТРОВ

поне

сега
КЪДЕ СА ПАРИТЕ ЗА ПЪТЯ?
Че госпожа Марга е вече пуснала дълбоки корени в Поганово доказва и нейната загриженост 
които заедно с ръководството на местната общност на селото предприема за подобрение на селския бит. 
Асфалтирането па пътя Манастир - Поганово с дължина около 3 километра е една от най-важните им 
задачи. През април миналата година от името на местната общност Марга написа иск до Републиканската 
дирекция за пътища,

и мерките,

която отпусна 500 000 динара. С около десетте хиляди, които събраха погановчанп и с 
тези пари можеше да сс асфалтират поне около 1200 метра. ” Идваха по тоя въпрос и представители на 
Оощииската скупщина от Димитровград, договаряхме се и тя да помогне реализацията па проекта, но 
после всичко заглъхна” - огорчено казва Марга. Сега тя и останалите погановчанп сс питат защо всичко 
сиря и къде са парите за пътя.
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ПРЕД ЗАПОЧВАНЕ 
В УЧИЛИЩАТА В

ПАУНОВАТА УЧЕБНА ГГ>дмил

ВОСИЛЕГРАДСКА община

АКТЬОРИТЕ СА НАЙ- 

ГОЛЯМАТА ЦЕННОСТ В 

РОДНАТА КИНОПРО- 

ДУКЦИЯ

няколко
НЕИЗВЕСТНОСТИ И 

НЕРЕШЕНИ ВЪПРОСИ
"”т л" лм'иГ 
йн,1 година, в училищата в Босиле- 
градска община съществуват 
колко нсизвсстности И нерешени 
въпроси. К шепи

н1гШщЩ||бН
ЬеЬг^а рогогЩса
23-27.08/99Ще се проучи възможността да

ЧЧИпГ™ "а Л”ЛНИЯ еТаЖ На ™ШеТО 
I,™™Ще ' казва Гоне Григоров, 
директор на гимназията.

Когато става дума за нсизвест- 
централното основно учили "°СТИТ0 "Рсди започването на но- 

щс в Босилеград и подвсдомстве п , УЧСб"а Година' тРябва да се 
"итс му училища приключват йод " Т°ВД’ ЧС всс ощс "с 0 »з-
готовкнте за успешно посрещане пи ДаЛ" °б1дсжи™сто 
на новата учебна година По лу Д ОШК°лци от Сурдулица ще от
мито на Тошо Александров диоек' ^Р"е об"'ежитие зя гимназистите в 
тор „а основното уч щшцс обаче 1°”^' ВсИМК" «РУ-сгури в 
всс още „с е съвсем ясно щщ пол ВосилсгРадсК!> община, включи- 
ведомствени четирикласни учили ° " У'шлищният отбоР на Ос- 
ща ще бъдат закрити порад/лппса ГГГ™'*

Ще бъдат дата на ученическото об 
временно на основното

В изпълнената

чеотд крепост в понеделник ве- дишната родна кииопродукция потвърждава,
, ‘ шахл тазгодишните 34 поредни че Филмовите срещи хце продължат
филмови срещи Ниш •99" . Фестивалът на новото холядолегис, каза Домазет.

^ те постижения в югославското ки- Фестивалът беше открит с краткометраж- 
К^И актьоРът Аазар Ристовски, който ния филм "Магическата линия" с който се 

ерта, ге актьорите са май-голямата цен- почита паметта на пострадалите по врене на 
ост в югославската кинематоЧжфия. Оче- НАТО бомбардировките срещу нашата ст- 
идно доказателство за това е и фактът, че рана Като пръв филм в официалната про- 
ъпреки малката киноподукция, поради все- фама беше прожектиран филмът "Нож" на 

известните фудности, Нишкият фестивал все постановчика Мирослав Лекич, 
пък продължава да живее, каза Ристовски. поименния роман на Вук Драшкович.

34^ге Филмови срещи "Ниш ’99" при
ключват тази вечер с връчване на официал
ните нафади.

до последно място Лятна -Големият брой млади артистиня- в тазго-

В и през

за срс-

заснет по една ученици и дали 
открити някои от вече 
закритите.

Все още не е известно и дали§=3=1 гг=зн-
средства за доизграждането на 
още един етаж на съществуващото 
училище, тогава

в сгра-пак
зщежитие 

училище. "И ние, и 
сурдуличани настояваме да 
върши необходимият

На тържественото откриване на фестивала 
председателката на жюрито Рада Джиричин 
прие от името на актьорите символичния 
ключ на

се из- 
ремонт на

фад Ниш, който й връчи 
фадоначалника Владимир Домазет.

заместник В.С.Б

крито през септември само ако 
просветното министерство успее 
да осигури нужните средства за 
адаптация и обзавеждане на обе
кта , подчертава Григоров.

СРЕЩА С РАНКО РАНГЕЛОВ, ИМИТАТОР ОТ СКОПИЕ

МЪЗГОШКИТЕ СВИРДЖИИ ” ОТКРИХА” 
ИМИТАТОРСКИЯ МИ ТАЛАНТ

учениците ще 
продължат да учат в помещенията 
на основното училище. Ако 
доизграждането сс отложи, тогава

пък В. Б.

ДИМИТРОВГРАД

ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ 
ОЧАКВА КЪМ 1000 

УЧЕНИЦИ

Пием кафе с комшията С. М., 
гимназиален учител по физика в 
К. Темата на разговора ни е на-

и направо точно имитирах тях- жествата ”Кочо Рацин”, 'Тай
ната
кларинета, и тъпана. Показах

свирня. И тръбата, и ец” и Радио-телевизия Скопие.
Оттогава работя в Радиото и 

същният хляб, старческите ни умението си на другарчетата, че ТВ на заплата. Пътувам, имити- 
дни и дървата за огрев през зи- това се прочу по село. Сега и да- рам политици - всички наред: Ел- 
мата. Спомняйки си за съучени
ците си, той казва, че е седял на 
един чин с Ранко Рангелов от 
Мъзгош и че са се плашели

скалите искаха да чуят как ими- цин, Клинтън, Мадлин Олбрайт, 
тирам и ме въвеждаха в учител- Саддам Хюсеин, Киро Глигоров, 
ската стая след часовете. Гръм- Васил Тупурковски и останали- 

от ко се смееха. После подражавах те личности от политиката и ме-Всичко е готово за нормално ците бяха 975). Може да се каже, че 
започване на новата учебна година приемането на първолаците всс 
в Основното училище в Димитров- още нс с завършено, но тс са около 
град. изтъква директорът Димит- 110 в три паралелки, една от които 
ър Гюров. Проведено е заседание в Желюша. За първия учебен ден 
на учителския съвет, на което са за първолаците са подготвени тра- 
обсъдени подготовките за новата диционна програма и специални 
учебна година. Приет е кален- подаръци. Тетрадки под наслов 
дарът па училището, структурата ”На буква, на буква...” и моливи ще 
на работното време, а работещите бъдат връчени на всеки първолак, 
са поели своите задължения в рам- а това ще направи председателят 
ките на 40-часовата работна сед- на Общинската скупщина Никола 
мица. На 25 август е проведено още Стоянов, 
едно заседание на учителския ко-

учителя си Чедо Николов, дими- 
тровфадския прочут физик. 
Ама, казва, Чедо още не е вля
зъл в час от кабинета си, в кори
дора го имитира Ранко, а всички 
ученици примират от страх. Да, 
споменахме Ранко, нашия най- 
прочут имитатор и се раздели
хме с комшията. Но само след 
десетина минути аз виждам 
внушителната осанка на Ранко. 
Минава през улицата, отива към 
горната рампа и току сс спира и 
ръкува с хората.

- Ранко, чакай бс, да сс видим, 
с теб сс знаем отдавна. Хайде да

гласовете на домашните птици и диите в Македония и наистина
■ съм популярен. В предишна Юг- 
И ославия станах известен когато 
I Драган Никитович ме повика в 
1 "Неделно поподне”, а после гос- 
I тувах и в другите спортни пре- 
I давания.

Пътувам много. В Австрал- 
I ия има много дружества на маке- 
I донски преселници, те ни викат 
I да гостуваме. Там съм ходил 12
■ пъти - Сидней, Перт, Мелбърн, 
I Камбера, в Канада и в Америка 
1 по пет пъти (Торонто, Детройт, 
9 Чикаго). Европа съм кръстосал 
I надлъж и шир-Унгария, Полша, 
I Чехия, България... Не зная ко- 
5 лко касетки съм направил. Имам

и аудио- и видеокасетки. На Ра
дио Цариброд съм предоставил 
много ленти, които да им послу
жат като съпровод в емисии, ко-

1:..
Единствената дилема, която

лектив, на което всичко е конк- все още не е разрешена, с какво 
ретизирано, за да може Управите- става с министерската препоръка 
лният отбор на училището да при- през септември да се наваксва 
смс окончателно програмата за пропуснатото от края на миналата 
работа през учебната 1999/2000 го- учебна година. За това всс още ия- 
дина.

Вси поговорим, ти си сега дошъл 
от "чужбина”. Ранко живее в 
Скопие, тук спохожда остарели 
родители. Наврсмсто купиха къ
щата от учителя Тодор Геров.

ма конкретни напътствия, нито 
Що се отнася до броя на уче- със сигурност сс знае дали изобщо 

ниците, очаква се той да бъде на това ще се прави. Ранко Рангелов

нивото от миналата година или 
към 1000 (миналата година учени-

животни: кокошка, свиня, петел, 
С Ранко се уговорихме да си магаре, пойни птици, че и до днес 

използвам това умение. След

а. т.

поприказваме само половин час, 
чс щс иде на село да се разправя

ито описват нашия селски, ста- 
мината дойдоха и трак- ринен бит. Това ми е най-мило, 

с дърва, а аз бягам от горещи- т°ри, имитирах бумтенето им, иай-свидно - нашите хора, наше- 
иата като дявол от тамян. До- както и гласовете на комшийки. то Забърдие. И поръчвам

После се прочух на "Проклело 
лето” като имитирах, забраден с

това в
ЗА 69 ДЕЦА ОТ БОСИЛЕГРАДСКО

БЕЗПЛАТНА ПОЧИВКА НА 
ТРИ МОРЕТА

на
статъчни са ни тези минути, ня- колегите от радиото да правят 

повече забавни емиисии, да 
ползват талантите на нашите хо-

ма да поставям въпроси, защото 
на Ранко му с омръзнало от въ- пребрадка, как се карат мъзгош- 
мроси и интервюта. Той с изве- ките съседки. И тръгна. Всички 
степ не само в нашия край, по и в искат да имитирам учители, поз- 
предишна Югославия, а в Маке- иати. Веселят се другарите, аз 
допия направо е медийна звезда, имитирам Чедо Николов, учи- 
Затова само ще запиша това, ко- теля по философия Васил Пче- 
ето казва за своето детство и пъ- лицата, учителя по физическо -

Чепа. Към 1975 година вече

ра и да освежат сериозните и зас
трашителни политически сказки 
и емисии.

Лично за себе си искам връз
ка с частните телевизионни ста
нции и да гостувам в Ниш, а в 
Пирот съм поканен като гост на

Много деца от Босилеградска община ще помнят това лято по 
почивките и развлеченията на наши и чуждестранни плажове. 
Различни покровители и дарители организираха безплатна почивка 

Адриатическо, Егейско и Черно море за 69 деца на надна
осемгодишна възраст.

Най-напред, по почин на Епархията от Враня и Отделението за 
Босилеград 9 деца от бедни семейства бяха на 

Гърция. Общинската организация на Чер- 
почивка в Баошич за пет, а а след

рвите си крачки на артист-ху-
рист- имитрах гласовите на спортните 17 сцптември от пнротскня шо-
”В моето село Мъзгош, репортери Радивое Маркович, умсн Томислав Манич - Май- 

макар че живеехме близо до учи- Марко Маркович и Младен Де- да..."
лич, както и на треньора Милян

мо
социални грижи в
двуседмична почивка в 
вения кръст осигури десетдневна 
това за още пот деца, ученици от пети до осми клас и активисти на 
ЧК. Последната група все още е на Адриатика. Преди известно 
време от десетдневна почивка в детската база в Равда на Черно море 
се зявърнлха 50 деца и 7 ръководители. Почивката организира 
босилегрлдският Клон на Сдружението на граждани КИЦ Цари
брод*’, а всички разноски е поело Народното събрание на България,

лището, аз винаги -закъснявах
след учебните занятия, но майка Милянич, Тито, Чкаля, че и пес- 
ми Цена не се тревожеше, нопойците Цуне, Неделко Бил-
защото разбра причината за то- кич и други. Артист станах още съжалението, че не чух как имм- 
ва. В селото имахме свирджии -, на Бруцошиадата в Скопие, тира г.жа Мадлин Олбрайт. Кой 
на тръба, флигорна, клпринет и където се проявих като обеща- зиае защ0| 
тъпан. Те свиреха по сватби, ва1Д талант и станах член на за- 
кръщенета и събори, а аз опитах бавните секции към дру-

Записах. Сбогувахме се с Ра
нко. Бъди здрав и активен в 
изкуството си, Ранко! Остана ми .

Лилия Нойкова
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ХУДОЖЕСТВЕНИЯТ ПЛЕНЕР "ПОГАНОВСКИ МА
НАСТИР '99"

РАЗГОВОР С ДВАМА ЖИВОПИСЦИ, УЧАСТНИЦИ В ПЛЕНЕРА ' ПОГАНОВ
СКИ МАНАСТИР ’99"

11 ХУДОЖНИКА 

ИЗПИСАХА СЕД- 

МАТА СТРАНИЦА

ЙОРДАН МАРИНОВ, ЖИВОПИСЕЦ ОТ ПОМОРИЕ (Р. БЪЛГАРИЯ)

ЩЯХ ДА ОСТАВЯ НЕДОВЪРШЕНА 

КАРТИНА...
пленер?* Господни Ма ри поп, за пърли 

път дп участпяте п никой пленер п 
Югоедапии?

Дп, III кърпи път. Всъщност 
това е моето първо участие в ня
кой пленер в чужбина, ако въобще 
може да се каже, че Сърбия е чуж
бина...

изкуство през XX век.
Спня Филиповци обединява 

старо п ново, традиционно и ур
банистично, типично за предста
вителите па по-новите генерац-

М седмиит пореден художе
ствен пленер край Погановския 
манастир започна в началото на 
мсссц август, разбира се, този 
път при най-трудните условия, 
откакто е устроен. Като увертю- 
ра на пленера, през последните 
дни на юли в димитровградската 
галерия бс открита изложба на 
участниците в миналогодишния 
пленер. Бяха изложени платна 
на Мнлорад Джокич, Мпролюб 
Джорджевпч. Петар Джорджев- 
нч. Ирена Илиева, Миряна Кръ- 
стевска п други участници.

За пръв път тази година вси
чки участници в пленера влязоха 
заедно на първи август през пор
тите на манастира *’Св. Йован 
Богослов" п така символично за
почна една от най-значителните 
културни манифестации в града.

Тазгодишният пленер беше 
белязан с имената на: Баса До- 
лопачкн от Баванищс, Саня Фи- 
липович, Милан Милпч, Йоана 
Вулапович Марковнч, Мподраг 
Нагорим от Белград. Елена Пу- 
лецовнч от Зайчар. Богдан Ан- 
тоновнч от Прокупйе, нашенец 
Небойша Милчев от Крушевац, 
Слободан Радойкович п Миро
слав Анджелковпч от Ниш. ка- 
кто н на госта от съседна Бъл
гария Йордан Маринов от град 
Поморие.

Всичките единадесет участ
ника в тазгодишния пленер ус
пяха да почувстват излъчването 
на Манастира и долината на река 
Ерма и да пренесат всичко това 
на платната си.

Най-познато име на тазгоди
шния пленер е Мподраг На
горим, редовен професор в Ху
дожествената академия в Нови 
Сад, иначе ученик на Неделко 
Гвозденович.

Васа Доловачки, въпреки че 
е един от най-младите художни
ци, е оценен както най-сериозни
ят фигуративен класик в нашето

- С удоволствие! Хи, аз д<>ри 
щях да оставя една картина не
довършена, за да ме поканят ор
ганизаторите догодина да я 
довърша. Дори и да не ме поканят, 
при благоприятни обстоятелства 
щс настоявам пак да посетя този 
край. Дори и семейството си ще 
доведа. Димитровградска община 
посещавам за втори път. Минала
та година тук бях заедно с артис
тите от поморския театър. Както 
вече знаете, театърът от Поморие 
поддържа контакти с димитровгр
адския театър. Аз имам идея, коя
то вече споделих с няколко колеги 
и дейци на културата, да организи
раме изложба на тукашните жи
вописци в Бургас и Поморие.

* Понастоящем, как живеят 
живописците в България?

- Ами, общо взето трудно с. Аз 
работя в училище и взимам 160 ле
ва на месец. Тези пари по принцип 
отиват за парното, телефона и то
ка. По време на комунизма у нас 
имаше много стенописи, полити
чески и други стенни украси, така 
че имаше работа за стенописците. 
Сега обаче не е така. Картините се 
продават трудно, тъй като бизне
сът не върви добре и няма кой да 
ги купува. Аз съм един от "про
даваемите” художници, но...

* Сигурно сте организирали 
много изложби в кариерата си?

- Да, имам много самостоятел
ни изложби в България. В чужби
на съм участвал предимно на ко
лективни изложби в Холандия. Бе
лгия, Франция п още някои страни.

ни.
Художникът от Белград Ми

лан Милпч ес оказа майстор на 
линията. Елена Пулецопич обос
новава своите картини с колор и 
силни чувства.

Богдан Аптониевич рисува 
чисто, свободно п рационално.

Белградската художничка 
Йоана Вулапович Марковнч от 
Солун рисува части от човешко
то тяло, преди всичко ръце и

* И особено тези краища, къ- 
дето главно живеят българи, пали?

Да, да. Този край с много 
съхранен, красив, човечен... Топа 
го нямаме вече в България.

* Нашите най—ярки впечатле
ния от изминалия пленер?

- Още нс мога да сс отърва от 
тях. Всичко ми с ярко. Когато се 
завърна в България, вероятно ще 
мога по-трезвено да преценя.

* Колко ка|ггипп нарисувахте и 
колко подарихте на димитровград
ската галерия?

- Нарисувах две картини с го
лямо удоволствие. Повтарям още 
веднъж: ”С голямо удоволствие”, а 
не е чувство на отговорност. От
краднах част от тази красива при
рода и я вкарах в тези две платна. 
И двете картини подарих на Га
лерията.

* Няколко думи за организа
цията на пленера?

-Ами, всичко беше прекрасно: 
природата, организацията, атмос
ферата... В една толкова хубава ср
еда организацията не може да бъде 
лоша.

Единственият чуждестранен 
живописец, който участва в 

тазгодишния пленер 
"Погаиовски манастир" беше 

жудожиикът Йордан Маринов 
от град Поморие (Р. България). 

Той е роден в село Българово 
1944 година. Още

крака.
Мирослав Анджелковпч е 

ученик на Неделко Гвозденович
н е голям познавач на живопи
ста. катопрез

дете с родителите си се лре-Грпфикът Слободан Радойк
ович за основа на своите картини 
взема линията, напълно само
стоятелна в пространството.

Нашият съгражданин Небо- 
йша Милчев от Крушевац, ри
сува с резки линии и пъстри бои. 
На неговите картини околност
та е по-чиста, отколкото в при
родата. От името на всички уча
стници Милчев дари картина на 
г-н Никола Стоянов, председа
тел на общината.

Накрая да споменем и бъл
гарския художник Йордан Ма
ринов от Поморие. Майстор на 
реализма, който успява да дове
де детайла до съвършенство.

Гост на пленера бе и профе
сорът от Художествената ака
демия в Белград доктор 
Градимир Петрович, един от 
идейните творци на Погановск
ия пленер.

Оказа сс, че тазгодишният 
пленер е с един нюанс по-добър 
от миналия, което е още едно

селво е малкия градец и а 
българското крайбрежие. Ос

новно и средно училище 
завършва в Поморие, а 

художествена академия - на
сока стенопис във Велико 

Търново през 1971 г. при про
фесор Гелов. Работи като гим

назиален учител във Френската 
гимназия в Бургас. Участвал е в 

много пленери в България. 
Погановският пленер е първият 

чуждестранен пленер за този 
художник.

за Сърбия. Аз съм фен на Сърбия. 
След това ще им разказвам за пре
красната природа, която обкърж- 
ва Погановския манастир, за това.

* Какпо ще разказвате на колс- че се чувствах много приятно и за
гите си, приятели и роднини за то- други неща. 
зп пленер, когато се запърнете в 
България? * Ако Ви поканят организато

рите, ще участвате ли пак в същия
Най-напред щс им разказвам

САНЯ ФИЯИПОВИЧ, ХУДОЖНИЧКА ОТ БЕЛГРАД

ТАЗИ КРАСОТА НЕ СМЕЕ ДА СЕ 

ОСКВЕРНИдоказателство, че винаги може 
по-добре.

Д. Димитров
* Саня, какви са Вашите впе

чатления от тазгодишния плен
ер ”Погаиовски манастир”?

- Аз за първи път участвам в 
една такава проява и много ми е 
драго, че това беше именно тук, 
тъй като майка ми е по произход от 
Димитровградска община, п която 
прекарах част от детството си. Из
питвам задоволство от това, че ча
ст от импресиите, които придобих 
тук като дете сега имах възмож
ност да пренеса на своите творби. 
Господът наистина е бил щедър 
към Погановския край, тъй като 
му е подарил такава природна кра
сота. Погановският манастир съ
що с едно прекрасно и свято място. 
Именно затова към рисуването на 
картините си пристъпих с голяма 
отговорност, породена от усеща
нето, че тази красота не смее да се 
осквсрнп.

* Колко картини нарисувахте 
по време на пленера и колко от тях 
оставяте на Димитровградската га
лерия?

ствена кариера. Всичко това об- 
лагодарява един млад художник, 
тъкмо както всеки художник об- 
лагодаряват прелестите на този 
край и Погановския манастир. Ня
мам забележка за организацията. 
Тя беше безукорна. Не трябва да 
забравяме п монахините от мана
стира, конто до голяма степен до
принесоха за създаването на прия
тната атмосфера по време на пле
нера. В неговото начало почти все
ки от нас, художниците, се притес
няваше от това какъв ще бъде ри
тъмът на живота в манастира. Вед
нага обаче разбрахме, че всички 
притеснения са неоснователни и че 
животът там е прекрасен.

* Ако Ви се удаде възможност 
ще участвате ли пак в същия пле
нер?

Саня Филипович е млада 
художничка от Белград, която 

за първи път участва в един 
художествен пленер. Основно и 

средно училище за дизайн е 
завършила в Белград. През 1998 
година се е дипломирала в бел

градския факултет на 
приложните изкуства - отдел за 

стенна живопис. В същия 
факултет сега продължава след

дипломни студии. Досега е 
записала в актива си няколко 

участия на колективни изложби, 
както и една самостоятелна 

изложба. Част от детството си е 
прекарала в нашата община.

- Разбира сс, с голямо удовол
ствие. Бих искала да дойда и след
ващата година. Ние, участниците в 
тазгодишния пленер, се опитахме 
да останем още някой ден, но това 
не беше възможно поради обек
тивни съображения. Във всеки сл
учай, ако ме поканят организато
рите да участвам пак в този пленер, 
това за мен ще представлява го
ляма чест.

- Сътворих две картини, конто 
подарих на Галерията.

* Няколко думи за атмосферата
между художниците, организация- по-възрастни колеги, от конто 
та на пленера...

- За мене беше чест да пре
карам 10 дни в компания със свои

имах възможност да науча много 
полезни неща и да чуя множество 
информации, които ще мн помог
нат в по-нататъшната ми художе-

Художниците С. Филипович и И. Маринов с творбите си, създадени 
в художествения пленер в Погаиовски манастир (Сн. В. Бойков)

Разговора води: Б. Димитров
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мс„,Г,^Т
хора, които искат да 
карат свободното си

са зна
ка,дето се събират 

се разкрасят, да нре- 
времс, да се посмеят и 

„ приятелите без задръж- 
своеооразни клубове бръснарниците

къдреха при него веднъж 
сеха

да си поприказвате 
кн. 'Ге са

за забава.отдих и развлечение.
Още като дете си спомням за бръснарн

ицата па Апто Ингелез - Антимктга. Тази 
бръснарница сс намираше някъде до Социа-
ж^пнмощо,шята "а Кръсти№1 “Ад-

В Годината и но
си рани от из- събрахме: Данчо Цицурката (Слободан Пе

тров), Иован Мошин, Христо Костов, Мла
ден Петров - Дена, Велко Гъркът, Марин 
Бинчът, Митко Методиев и другите, в три 
бръснарници. Когато сс разформира кооп
ерация, мис (Павел, Данчо, Спасен Власв - 
Шпарта) открихме самостоятелна бръснар
ска кооперация "Спорт”.

Пальо споделя, че в бръснарницата 
ка сутрин сс е знаело кой се е напил вечерта, 
кон са се скарали п сбили, обсъждали 
любовните сполуки и несполуки, коя с кого 
ходи, коя изневерява, разтягали са се при
казки за рибарски и ловджийски :

От покойния Данчо Цицурката 
ведиаж дошъл един клиент, търговски 

представител па фирма от Белград, и когато 
след бръсненето майстора поискал да го 
измие и подложил под брадата му олюще
ния емайлиран леген, той го бутнал и му 
казал да махне това и да го избрише с пе
шкира, като му заплатил за услугите двойно 
повече.

дълго време по главите 
гарянията, като тюхкаха и
защо™™ къдреше с нагорсщсшГжслсза' 
•заради това клиентиките му го напускаха и 
ходеха в Пирот при майстор Прока.

Позната е бръснарницата н 
Шеста, който

В бръснарниците винаги са се 
спорове за , подели

политика, спортни събития, раз
говаряло се е за чпршийскптс 
А птичката беше набожен

на Драга 
постоянно оставял клиентитеклюки, но 

човек и не
решаваше да се разправят солени 
вулгарности. Така останал 
как веднаж влезнал ,
"Майстор Анто, хайде 
бързо, че имам

си за да ходи на "допинг” в отсрещното ка
фене на Спас Гоински. Когато през най-лю- 
тнтс зими съседните дюкянджии

раз- вся-
ШСГИ и 

спомена за него му казвали
да си купи зимно палто, той отговарял 
сгрява отвътре.

Петър Тошев - Бипча

са ссче сеедин клиент н казал:
Да ме оправиш на- 

работа.” Майсторът 
сърдил п отговорил: "Аз 
рача и такива работи ме

и син му Марин, 
учил занаят в София, бяха добри бръснари. 
Марин обичаше спорта, беше джазбандист 
и при него се събираха спортните запалянк
овци като спореха за футбола и за резулта
тите на футболния отбор в града "Асен Бал
кански”.

Велко Костов - Гърка пък имаше бръс
нарница до Радсвитс. Той беше рибар, об
ичаше чашката, беше веселяк и звезеклня. 
Когато Павел Йотов учил занаят при него, 
той го накарал да обръсне тиква, 
насапуни и след бръсненето да изброи кос
мите.

истории.се на-
разкрасявам хо- 
правя”

съм чул
как

ядосано пешкира от врата па клиента и го 
изгонил.

До днешната ОбнШпека скупщина в Ди- 
тровград бръснарски салон държеше дя

до Иован Петров Мошин - Шаяцът. Помня 
го като дребно старче, кьосе. Беше прис
трастен към лозето си, лекуваше от вени е 
пиявици, които ловеше в Смиловско поле. 
Пиявиците държеше в буркани в самата 
бръснарница. Слагаше ги на болното място 
на пациента и ги махаше с пепел, 
изсмучеха кръвта от болното място.

Майстор Йован Шаяцът беше

мп

Бръснарите Павел Иотов-Паля, 
Слободан Петров-Данча, Велко 

Димитров-Гъркът и чиракът Ангел 
Зарков-Ага пред бръснарския салон

И покойният Слободан Николов от Гра- 
динье нс позволявал да го измиват, както 
казвал, стози ”нокшир” (пукало).

Знаменит бръснар беше и Спасен Влаев 
- Шпарта, страстен ловец и специалист но 
всичко. Той в бръснарницата пълнеше па
трони, нравеше игли за ловджийски пушки 

понеделник бръснарницата се задръст
ваше от хора за да слуша ловджийските под
визи на шоумена Спасен. Така той разтя
гаше приказки за ловджийските си приклю
чения от понеделник до понеделник. А ко
гато Шпарта ходеше малко прикрито в Гац- 
ипото кафене на чашка, колегите му сс ож
ивяваха и казваха: "Спасен отиде ма успок
оителна инжекция” и го проследяваха, за да 
си правят майтапи с него. Майтапджппте 
казваха, че Шпарта улучил заека в задника, 
та задницата претекла предницата.

Данча Цицурката пък обичаше да раз
питва клиентите откъде са, какво работят и 
то особено непознатите. Веднъж казал па 
един митничар, който го обмитил при зад
гранично пътуване: "Да беше човек сега

като я

Христо Костов Вълкарев в дългогоди- 
нрактика държеше бръснарници 

па различни места. Беше словоохотлив и 
интересен събеседник. В неговата бръснар
ница се събираха ученици, студенти, еснафи 
и хора, разполагащи със свободно време. 
Христо беше и отличен земеделец 
товъдец.

В хронологията па бръснарския 
щс споменем и бръснарите Метко Квиидип, 
Добрин па Петър Вълкарев, Пала близнато 
на Костадин Прачкп. Митко Методиев, Мо- 
ша Момчпловпч от Обреновац, който след 
Втората световна война се издигна до поста 
секретар на общината в нашия град.

За професията Павел Йотов споделя 
следното: "Започнах да практикувам зана
ята от 1949 г. при Велко Гърка. После от
крихме кооперативен бръснарски салон в 
състава па кооперацията "Нишава” и се

когато
щях да те обръсна за спомен” - а нали спо
менът ще трае ден до пладне.

Със спонтанна усмивка Йотов си спомня 
епизода: "Когато започнахме да употребя
ваме електрическите машнки, една жена до
веде внучето си да го подстрижем и когато 
поднесох машинката над малката симпати
чна главичка на детето, тя започна да вдига 
ръце и да крещи, като изрази страха си е 
думите: "Леле, оставете това, щс убиете де
тето.”

шпата си
сприхав,

пъргав н малко опърничав старец, поне аз 
го помня като такъв. Между останалто. за 
него се говори, че оставял насаиунеи мю- 
щерията на петък и ходел на пазара да си 
купи дърва.

Познат бръснар, фризьор, "зъболекар” 
и цигулар беше и Мирко Михайлов - циган
ина. Бръснарницата му се намираше 
стото, където сега е фотото. За всекой бръ
снар има вицове, па така и за Мирко. Вед
нъж дошъл български фслдфсбсл да сс 
бръсне. Мирко го насапунил и отишъл мри 
мссаря Петър Симеонов да си купи месо. 
Когато майстор Мирко се задържал, фелд- 
фебелът изнервен скочил, отишъл в меса-

и в

и еко-

занаят

на мя-
Сега бръснарската традиция продължа

ват младите бръснари Зоран Георгиев - Ши
ля, Мирчо Трифунов и Илия Младенов, ко
ито казват, че ако не се стремиш непрекъс
нато да си актуален, конкуренцията ще те 
унищожи. Не превръщаш ли работата в из
куство, ще си останеш прост занаятчия.рницята и плеснал един шамар на майстора. 

Мирко беше п познат фризьор. Жените се ВЛАСТИМИР ВАЦЕВ

СТАРИТЕ 
СНИМКИ 
РАЗ КА5 БАТ...

ИМЕТО НА МАРА КЛЮЦИНА 

ПАК СТАНА АКТУАЛНО
Презимето на Мара Клюцина 
идваше от прякора им. Дядо 
Леко "клюцаше" по дъгите 
на буретата и каците, които 

правеше ръчно. Иначе 
същинското им презиме е 
сръбско - Стаменкович. 
През тридесетте години 

сестра й Анка, чрез 
ходатайството на поп Йован 

Попович, беше записана в 
Белград в Средното 

медицинско училище за 
милосърдни сестри, което 
по-късно посещаваха още 

наши момичета. За 
съжаление Анка Клюцина 

почина млада от туберкулоза.

офицери и подофицери. И тогава 
тя нс беше без кандидати, свиреха 
й и пееха серенади:

"Маро. Маро, снЬи доле. 
дошо драги, ко те поле.”

Ама се появяваше строгият 
дядо Леко и от тъмното викаше:

"Марш, марш, моя Мара вече

Името на Мара Клюцина пак 
стана актуално в Димитровград, 
защото нашите съграждани, с при
същата им бистрота и чувство за 
хумор, го свързаха с 
"ястрсбнца" на НАТО - Мадлин 
Олбрайт. Нали последната е все е 
полички над коляното, изпедеп- 
сана в стегнати костюмчета, бро
шки от всякъкъв род и шапки, ос
вен каубойските, от всеки фасон и 
лепнати на все пак остарялата гла-

главнта

си е легнала.
Мечтата па Мара Клюцина да 

се омъжи за офицер с черна пелер
ина, с каквито танцуваше като

■ ■,*

млада мома по градинските увссе- 
по-къспо за такъв, койтова.

ления и
носеше стегнати фуражки и шапка 
е кокарда и твърда козирка - 
изчезнаха. След смъртта на сестра 
си Анка, на брат си, който жи
вееше в София, и бащата, тя ос- 

самотна. заклета стара мома.

Точно такава беше и нашата 
от едно време - си остана без прехрана. Принуди сс 

да продаде къщичката си и да до- 
гледа в голямата къща под учили
щето в Камнка 
трашко. В центъра на гробищата 
стои паметник на нашата Мара, 
дълги години приятелка па Мичс- 
то попадията и другите самотни 
жени в града ни. Запомниха я ста
рите дпмитровградчани с късите 
поли, конто носеше непрекъснато 
п при опит да я критикуват и объ
рнат внимание заради възрастта й 
тя отвръщаше:

- Нося къси поли, защото кра
ката ми са красиви.

И след това какво може още да 
се каже?

съгражданка 
МАРА КЛЮЦИНА.

Тя живееше е баща си дядо Ле-
дядо Димн-ко каца ря в Строшена чешма до 

високото здание па Дапини, във 
височка къща, а в двора живееше 
и семейството на Еленко Видано- 
внч, наш колега и изявен спортист. 
От него почерпихме някои автен
тични сведения и затова горещо му 
благодарим.

Мара КЛЮЦИНА е родена 
към края па миналия век - през 
1898 година. Живя дълго и непре
къснато беше госпожица и зякле-

Снимкато е от 1935 година. Заснета е на Манастирчето. 
Фотографът е улучил лош момент: Мара си прообува чорапите и 

се готви за официалната снимка. Другите жени са 
царибродчанки, брезничанките Тодорка и Евдокия, Райна 
Токунска и Софка Жолина. Често след обед се отиваше на 

разходка по зелените рудини на манастирчето, покрай което 
клокочеше студено поточе от Светия кладенец, а покрай него 
имаше един трънлив храст, по който, за здраве, жените кичеха 

разноцветни конци от дрехите си или жилетките.Пъстрите 
нишки и конци се люлееха по голите клони на храстите и ги 

имаше в огромно количество. Никой вече не прави това.

тя на
Дядо Леко изглежда беше от сръ
бските села, от Чории дол и си
гурно си е изкарвал прехраната със 

Но по българскотозанаята си. 
време се случи нещастие с неговия 
син в София. Застрелял го герма
нец в едно от кафенетата на града 
с още двама негови другари. По 
време па запой се опълчили срещу 
немците, а те не си поплюваха и 
бяха бързи на куршум. Умълча се 

Леко, загуби клиенти и оои- 
’ своя голям, красив ко- 

и го

!

;
та стара мома. Това я караше да се 

особено
I

облича екстравагантно в 
къси поли, винаги е прическа 
мчица и стегнати блузки, а 
гърдеста, малко нисичка, но с ви
соко мнение за себе си. Тъкмо това 
стана причина да остане мома, за
щото си беше поставила задачата 
Да вземе за мъж офицер. Пък те 
загинаха през Първата световна 
война или си отидоха в България. 
После дойде сръбското време и 

напълни с

След няколко днн Мацан се по
явява с подбити от тичане крака н 
уплашен от шумящата зад гърба 
му кутия.

Дядо Леко казва на Лснко:
- Денко, сине, Мацан се върна. 

Много му подбити краката, сигур
но чак от Драгоман се е върнал...

Нашата пък съгражданка Ма
ра Клюцина след смъртта на баща

улицата и някъде се свирал дпа-три 
дни. 
тогава Денко:

- Лепко, сине, не виде ли моя 
Мацан някъде?”

Лепко гузен, знае какво е ста
нало, ала заблуждава дядото:

- Дедо Леко, котаракът беше 
много хубав, може българските 
железничари да са го откраднали.

дядо
чаше само 
тя рак. Цял ден му сс радваше

и ига- 
беше Лилия НЕЙКОВАПитал дядо Леко малкия

викаше:
"Мацяне. Моцане, ела при дя- (В следващите броеве: Мица 

Пупина - Соколицата, Крум 
Пупата, Стеван Цреваря и още 
други колоритни царибродски 

личности)

до”.А хлапацитеда взематедин ден
ХШ1ИЯТ котл рякя и ля му |л'Ржат 

една консервена ку- 
Котаракът хукнал

, че и в комшилъка, че и иа

на опашката 
тия.
нодвора

изплашен

Казармата отново се
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КЪМ ЮБИЛЕЯ НА МАЛЦИНСТВЕНИЯ НИ ПЕЧАТ

ТВОРЧЕСКО ПОТВЪРЖДЕНИЕ 

НА НАЦИОНАЛНАТА НИ 

САМОБИТНОСТ
ГЕОДЕЗИЯТА Е 

ГЛОБАЛНА НАУКА
Магистър Синиш» Делчев е ас

истент но геодезия в Строителния 
факултет в Белград. Роден е на 1 
април 1959 оди на п Пирот, а ос
новно училище и гимназия завър
шва в Димитровград през 1977 го
дина е много добр успех. Като от
личник но математика в дими тро
вградската гимназия Делчев полу
чава дипломата "Мнка Петровнч 
Алас", която улеснява постъпва
нето му в Строителния факулте т в 
Белград - специалност геодезия.

След петгодишно следване пр
ез 1982 година Снншна Делчев ста
ва ннжннер но геодезия със среден 
успех но време на следването 8.14 
и пълна десетка за дипломната си 
работа. Отличният успех широко 
му разкрива дверите на науката и в 
началото на 1983 година е приет за 
асистент на групата за геодезия 

Строителния факултет в Бел
град, където и сега работи. Едно
временно с това започва следди
пломни студии и магиетрнра през 
1993 година, като постига среден 
успех 9,33.

Веднага след това магистър 
Синнша Делчев започва да работи 
върху докторската си дисертация 
на тема "Съществуващата държа
вна тригонометричеека мрежа в 
СР Югославия от аспект на съвре
менните научни изисквания”, коя
то се готви да защити до началото 
на месец май 2000 година.

- Постъпих в строителния фа
култет в Белград по специалността 
геодезия като стипендиант на Об
щинската скупщина в Димитров
град и след дипломирането си тря
бваше да се завърна в родния си 
град. Така щеше и да стане, ако не 
беше моята преподавателка про
фесор д-р Наталия Вратулевич 
Масанович, с която още като сту
дент работех върху отделни науч
ни теми. След като се дипломирах, 
тя ми предложи да стана неин асис
тент във факултета, което приех 
радушно. Издължих парите, конто 
бях получил от общината в Димит- 
роград като стипендия и останах в 
столицата, сподели м-р Делчев.

До сега магистър Делчев е ав
тор или съавтор на над 50 научни 
труда и е участвал в няколко науч
ноизследователски проекта, само
стоятелно или с група други учени.

-Почти всяко лято прекар
вам по седмица-две в родния 
си Димитров град, защото 
там иай-добре си почивам 
сред близки, роднини и 
приятели от детските и 
младежките си години. За 
съжаление, това лято 
пропуснах, защото съм 
ангажиран върху 
изготвянето на докторската 
си дисертация, която ще 
защитавам в началото па 
следващата година.

(Продължоиио от миналия брой)

За сравнително кратък период бяха осъществени 
завидни резултати в литературното творчество и кни- 
гоиздатслската дейност на родния език на народно
стта. Разбира се, това не вървеше без трудности и без 
сериозни проблеми. Съществува една особена спе
цифичност, която характеризира времето на поста
вяне началните основи в създаването на тази дейност. 
Като последица от Резолюцията па ИБ, след 1948 г., 
отношенията между Югославия и България бяха твъ
рде изострени, а границата между двете държави една 
от най-затворсните в Европа, така че не съществу
ваха никакви вр ъзки на българите от Югославия с 
ма гичната страна. Б тези обстоятелства нсзамислими 
бяха каквмто и да е контакти на нашите млади лит
ературни творци е български опитни пости 
тели или със съответните издателства, камо ли ус
ловия за получаване помощ и професионални ука
зания. Следователно, без никакъп опит и без каквато 
и да е помощ н напъствия в творческата работа, на
шите първи литератори, които полагаха основите на 
литературното творчество и книгоиздателската дей
ност на народността, бяха предоставени сами на себе 
си п да търсят помощ в проредените производения от 
български поети и писатели или от световната лит
ература, преведени на български. Значи, и в твор
ческо отношение и езиково (в смисъл на съвременния 
литературен език) това поколение, тогава наши мла
ди автори, бе почти херметизирано за възползване 
ценните благодат» на митичната литература. Въп
реки тези лишаващи условия това поколение литера
турни творци чрез ентусиазъм и творческа воля ов
ладя дсликатноститс в тази дейност, отбелязвайки 
един слсд друг положителни резултати. Именно в 
това се състои автентичността в полагането начал
ните основи на нашето литературно творчество и 
книгоиздателската ни дейност.

Въпреки посочените ограничаващи обстоятелст
ва това поколение наши поети и писатели чрез усър
ден труд и любов към литературата, овладява сло
жностите на творческата работа, създавайки произ
ведения от всички видове и жанрове - като стихо
творения и по-малки поеми, разкази, новели, повести, 
романи и драми.

Няма да бъде нескромно, ако кажем, че от ре
довете на българската народност израетнаха исти
нски последователи на Емануил Попдимптров на лит
ературното поле. Вместо бурени и търняци, които 
бяха притиснали литературната нива в нашите кра
ища, през годините между Първата и Втората све
товна война, отново кълниха семена на художестве
ното слово чрез произведения, чнето съдържание е 
животът на нашенци както в нашите краища, така и 
по големи градове, където те потърсиха подслон и 
препитание. Литературните герои в произведенията 
на поетите и писателите от българската народност са 
хора предимно от нашите среди, със свойствените 
добродетели на нашенеца и неговите пороци. Ши
баният от жестоки ветрища на едно сурово ветро- 
метшце, пред конто нашенецът успя да устои, най- 
сетне стана и литературен герой в поеми, разкази, 
новели, повести, романи и драми, създавани на май
чиния му език от литературни деятели, излезли от 
нашите краища.

Произведенията на нашите пости и писатели пре

дставляват трайно свидетелство за бита, стремежите, 
сблъскванията и преживелиците на нашенците, хара
ктерни за времето, в което живеем и за нашите кра
ища. На литературната нива в нашите краища, вместо 
глог и бурен, както ставаше през двадесетте и триде- 
ссттс години на нашия век, отново виреят художе->:
стисни произведения, създавани от поетите и писа
телите ни народността. Нека спомена онези, които 
печатеха но една и повече книги свои литературни 
творби, като изобщо не омаловажавам значението на 
писателите и поетите, чиито подготвени ръкописи 

незабавното им печатане. Произведенията 
на Марин Младенов, в поезията и прозата, на Стойне 
Янков, Стефан Николов, Александър Дънков, Сте
фан Манасиев, Срстен Митов, Борис Тодоров, Де
ница Илиева, Милорад Геров, Радко Стоянчов, Ву- 
кица Стоименова, Мила Васов - в поезията, и разказ- 

новелите, повестите и романите на Детко Пет- 
Миле Николов-Присойски и Прокопи Попов, 

и новелите на Симеон Костов. Но-
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очакват

и писа-

ите,
1. ров,

както и разказите 
вица Иванов и Харалампи Иванов представляват без
съмнено творческо облагородяване на литературна
та нива в нашите краища, на която пристигат нови

М-р Снншна Делчев живее п 
Белград. Съпругата му 
Биляна е инженер по 
технология. Има две деца - 
д ъщеря му Саня тази есен 
тръгва нп училище, а синът 
му Петър е на 4 години.

към

литературни творци с пресни творчески сили и нови, 
модерни похвати.

Издателство "Братство”, като институция, чрез 
която организационно се осъществяват творческите 
резултати, а вестник "Братство”, като основно ин
формативно средство на народността, са постоянни 
спътници на процесите, които стават на литератур
ното поле. От немалко значение с, чс в-к "Братство” 
доста допринесе (и занапред това прави) за афирма- 
цията на оригиналното ни литературно творчество 
както в поезията, така и в белетристиката. Почти 
редовно представя на читателите всяка новоизлезла 
книга от творби на нашите поети и писатели, пе
чатана в кногоиздателската дейност. Наистина, това 
става най-често чрез информативни бележки, които 
запознават читателите с основните данни и съдър
жание на съответна книга, докато ио-задълбочените 
аналитични обзори почти липсват. Разбира се, за та
кива обзори не е достатъчна само нечия готовност да 
се натовари с такава задача, но преди всичко са необ- 
ходими значителни литературни подготовки и тео
ретически познания, както и афинитет за литера
турен и критически анализ в оценяването на съще
ствените характеристики на дадено произведение.

Паралелно с това трябва да подчертаем, чс "Брат
ство” ревностно следи всички литературни манифес
тации. които провежда издателството или централ
ните библиотеки в Димитровград. Босилеград, Сур- 
дулица и Бабушница и съответните им пунктове. По 
този начин то популяризира не само тези манифес
тации - литературни срещи и литературни вечери, но 
и поетите и писателите, участници в тях, както и 
литературното творчество на българската народност 
изобщо.

Следователно, свободно може да се констатира,

ралата "Братство и единство”, Ко- 
лубарско-тамнавските 
мини и много градове в Сърбия и 
Македония.

През 1989 година той сс анга
жира и върху проекта "Определя
не на съвременните изменения в 
земната кора на територията на 
СФРЮ", финансиран от Съюзния 
комитет за наука и технология. В 
момента м-р Делчев работи върху 
научния проект "Югославска реф
ерента ГПС мрежа” по почин на 
Съюзното министерство на ст опа
нството. ГПС мрежа означава гло
бална позиционна система, с която 
посредством космически кораби 
се определят координатите на от
делните точки на земната повърх
ност.

въглени

На въпроса как съчетава науч- 
но-изслсдоватслеката си дейност с 
работата си във факултета като 
преподавател м-р Делчев казва, че 
в момента университетът предла
га най-благоприятни условия за на
учна работа, а това, че е асистент 
не му пречи, дори му помага . Пре
ди всичко работата му като асис
тент не е трудна, защото по гео
дезия има сравнително малко сту
денти, така че може дори и инди
видуално да се работи с всеки от 
тях. От друга страна Белградският 
университет е най-голямата науч
на институция в страната, която 
разполага със солидна научна и ма
териална база.

- Макар и в по-малък обем, от- 
колкото по-рано като последица 
на трудностите, пред конто сме 
изправени като държава, науката 
продължава да поддържа контак
тите си с чужбина. Връзките в тая 
област са много по-здрави от поли
тиката и дипломацията, така чс 
имаме възможност да следим 
научните постижения па колегите 
си в света. Разбира се, малко по- 
трудно е когато някой от нас по
желае да публикува някой от тру
довете си в международните науч
ни публикации, по аз сс надявам, чс 
наскоро щс бъдат премахнати вси
чки бариери и в това отношение, 
уверен е магистър Делчев.

- Това много повече важи за 
моята специалност, защото гео
дезията е наука, която не може да 
съществува и да се развива само на 
отделно локално равнище. Пред
мет на нашата дейност е Земята 
като цяло, казва магистър Делчев.

че създаването и развитието на литературното твор
чество на българската народност в Югославия на род
ния й български език, поради обективни обстоятел
ства. съдбовно е свързано с развитието на "Брат
ство”, като единствена публикация, която излиза на 
български език в Югославия (Сърбия).

Миле ПРИСОЙСКИ

вестника трябва да бъдат пред
ставени на всички партии, които 
искат и имат какво да кажат.

Сегашното название на вестн-

40 ГОДИНИ БРАТСТВО"

КАКВО (НЕ) ВИ 
ХАРЕСВА ВЪВ 

ВЕСТНИКА?

ика трябва да се запази, но първите 
2-3 страници изцяло трябва да про
менят образа си, защото на тези 
страници досега са печатани баяти 
информации.

И още една забележка: повечеПървият проект, върху който ра
боти още като студент от 1978 до 
1982 година е "Теоретически и ек
спериментални изследвания на оп
тималните начини за прилагане на

Томислав Митов,
гостилничарски работник
Най-много обичам да чета ху

мористичните материали, въпреки 
чс имам няколко забележки. Най- 
напред искам да кажа, че в комикса 
на последната страница трябва мн
ого по-свободно да се критикуват 
някои актуални събития. Рубрика
та "Мапчин рабуш" по принцип нс 
ми харесва, тъй като текстовете са 
много дълги. Един сатиричен те
кст от този вид трябва да е по-к
ратък, по-ясен и по-смешсн. За сп
орта се пише изчерпателно н това 
е добре. Предлагам ви занапред 
във всеки брой да пускате кръстос-

трябва да пишете за димитровгра
дските художници-любители, кон
то, както е известно, от няколко 
години имат свое сдружение. Вся
ка година, обикновено през ноем
ври, когато се провежда традицио
нната изложба на тези художници, 
вие представяте по един самодеец, 
но това с малко. Тъй като в нашата 
среда има много професионални 
художници, респективно - профе
сионални художници, които са по 
произход от тези краища, предла- 

да подготвите един сериал 
за тази художници.

съвременната техника в геодезия
та”, който сс финансира от Репуб
ликанската общност за наука в Съ
рбия. Съвместно със свои 
от факултета той е участвал в гео
дезистите изследвания на всички 
по-значителни обекти в ст

колеги ловица. Известно е, че с решаване 
на кръстословици един език може 
да се овладее много добре. Реша
вайки кръстословиците във вест
ника, читателят щс съчетава по
лезното и интересното. Стопанск
ата рубрика понякога е оскъдна, 
но ако се поставим в положението 
на журналистите, разбираме защо 
е така. Според мен, страниците на

раната,
каквито са водоцентралите "Дже- 
рдап” I и II на река Дунав, Бел
градското летище, Химическата 
промишленост в Прахово, краймо
рските градове Бар, Тиват, Котор, 
Будва и Херцегиови, автомагист-

гам ви
Б. Димитров

В. Богоев
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ПЕТ СТОЛЕТИЯ НА ПОГАНОВСКИТЕ ФРЕСКИ (1) <;
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АПОГЕЙ И АПОКАЛИПСИС
На 24

храм с хубави фрески тмч. „ ' новопостР°ания—&К5ГЖНародът, който на празника щГше „ГпоГли о"

рта с възхищение щеТГюб^вам пъстр^Гпо^оео 
сразен начин изпълнени иконографски решения 
учителни картини, закрепващи вярата в Бога 

Вътре, в храма, протомайсторът-зограф - 
го Елиах, не че това беше същинското му име, но за- 
щото притежаваше гърмящ глас 
младия си

Шриш1
Текстът от надписа в наоса в разбираема за читателите 
транскрибция: ИЗВОЛЕНИЕМ ОТЦА И ПОСПЕШЕНИЕМ 
СИНА и СОВЪРШЕНИЕМ СВЕТАГО ДУХА ПОПИСА СЕ 
СИА БОЖЕСТВЕНИ ХРАМ СВЕТАГО И СВЕХВАЛНОГО 

ВЪЗЛЮБЕНОТО НАПЪРСНИКА АПОСТОЛА И 
ЕВАНГЕЛИСТА ЙОАН БОГОСЛОВА В ЛЕТО 3. Н. 

(7008-1499) МЕСЕЦА ОКТОВРИЕ К. Д. (24) ИНДИКТО (3).

Да се бяха отнели с повече внимание към произ
шествието калугерите щяха да забележат как любопит
ното "селянче” покровителствено се дошепва с двама 
възрастни мургави "съборяни” и озадъчено сочи към 
трапезарията.

Калугерското братство устрои богата прощална го
щавка на касториянските фрескописци, заплати им дъл
жимото и сключи нова сделка. Щом мине зимата зо
графите отново да се върнат в Поганово и декорират 
нартскса и трапезарията със сцени от Апокалипсиса. 
Нали автор на Апокалипсиса - или последната глава от 
Евангелието бе патрон им Св. Йоан Теолог: поганов- 
ските иноци бяха негови привърженици и подобно на 
другите исихасти дълбоко вярваха в Страшния съд, а 
османлийската окупация отъждествяваха с най-мрач
ните сцени от апокалипсиса. Поддържаха и уверението, 
че чрез дълбоко съзерцание - при пълно мълчание и 
съсредоточаване на погледа в пъпа - може да се общува 
с Господа. В състояние на транс виждаха се окъпани в 
блажено сияние.

Майсторите обещаха, че за Поганово ще подготвят 
нови картони със сюжети от Откровението, невиждани 
в другите черкви и по-хубави от изпълненията в не
далечния Драгалевски монастир, където на времето си 
бяха нарисували "Ангелите свиват Битието в руло”. 
Дори по-убедителни и от изображението върху погано- 
вската икона "Чудото в Латом”, също отнасяща се към 
Страшния съд.

Нощта беше приютила в обятията си монастирската 
котловинка. обителта започна вечерния молебен, а умо
рените зографи се отеглиха в конака. Подир вечерната 
литургия и биене на клепалото портата утихна. Братята 
се усамотиха в килиите, построени от северната страна 
на храма. В първата, най-близка до обедвалнята се при
бра и дядото игумен. Без да поваля мандалото - нямаше 
обичай да затваря вратата - прилегна на одъра и потъна 
в размисли, облекчителна молитва и примирение. На
дяваше се на Божията милост и подкрепа да поживее 
още година-две, да декорира нартекса и трапезарията и 
построи монастирска ризница... Че след това да се при
бере на отвъдния свят. Как да знае, че апогеят на По
ганово е вече минало и че се сбъдна ведно с изписване 
на датата 24 октомври 1499 г. и че с идващата зора ще 
последва страшен погром и гибел на братството...

шпо

лог.
околните селища на - - » шпо-

и по-

наричаха

- насърчаваше най- 
ученик-помощник Кастор, любимец 

дружина, да побърза с изписването 
символи от паметния

на цялата
на последните 

запис, поставен току над входните 
врата от западната стена на наоса. Записката съобща- 

на бъдещите поколения датата когато
Грехота е да не отпочинете и не участвате в народното 
веселие. Подир събора ще се разделим като хора и 
приятели...

Напускайки храма и стъпвайки в двора, старият игу- 
незабелязано, под веждите, хвърли проверяващ об

зор на вси страни. Животът го бе научил 
подозрение, особено когато се пронесоха слухове за 
появата на разбойници в покрайнината. Не отбеляза 
нищо тревожно, макар че вече няколко съборяни с кон
чета бяха се настанили по близките голини в

ваше
е окончано

творческото начинание на художниците. Обичаят и уве
ренията на домакините, монаси-исихасти, 
ваха да се остави писана

не позволя- мен
следа, че именно те са били

поръчители и ктитори на стенописа. А - 
жници не счетоха за нужно да изпишат 
Поради туй записът остана лаконичен

на постояннои самите худо- 
имената си.

и кърн.
очакване

на тържеството. Между тях и момчето, което през по
следните дни се вреше из монастира и другаруваше с 
Кастор. "Нищо съмнително" - заключи игуменът, но от 
предпазливост вместо направо към трапезарията най- 
напред се отби в мутвака.

- Стой пред вратите и не пускай никого без мое 
позволение - обърна се игуменът към придружаващия 
го дякон, който открехваше трапезарията. Трапезария
та бе строена едновременно с храма, от същ материал, 
със същи украшения и слепи аркади. В мрачевината 
старецът се покатери върху триножник и досегна гре
дата под тавана в десния западен ъгъл на помещението. 
С ловко движение сне от задната част на гредата малка 
дъсчица и бръкна в открилата се шуплевина. В скриш- 
ницата бяха натрупани кожени торбички с жълтици и 
скъпоценности. Взе колкото трябваше да заплати зо
графите и мушна дъсчицата на старото място.

- Дяконе, чух, че приказваш с някого. Кой беше?
- Онова момченце дето се дружи с Кастор, отче! 

Интересуваше се къде е другарят му и искаше да над
никне в трапезарията. Разбира се, не му позволих.

- ... Индикто три... Готово! Наздраве! Да си благос
ловен Кпсторе, скачай от скелата! - избумтя Елиах. - 
Момчета, сваляйте дъските, гредите, събирайте 
ките и гърнетата, кърпляците... Отче игумене, произне
сете се искрено: доволни ли сте от стореното?

Старият игумен, чиято мъдра глава и плещесто тяло 
наподобаваха на пророк Езекил от пиластрите на ку
бето и монастирската икона "Страшният съд", усмихна 
се, помълча и каза:

- Майстор, Елиах! Нито моите братя, нито аз никога 
не сме се съмнявали, че ще успеете. Десетината други 
храмове, които досега изписахте от Кастория до Стара 
планина ви прочуха като големи майстори... Господ да 
ви благосиля... Я да минем в трапезарията да обедваме, 
да ви почерпим и възнаградим за вложения труд... И да 
сключим договор за изписване и на нартекса догодина.

- Отче. игумене, не се сърдете дето ще кажа, че се 
каним веднага да тръгнеме дома. Пътят е дълъг, вре
мето се влошава, мъглата става по-гъста, Влашка план
ина по-трудна за минаване...

- О. не! За отиване не искаме да чуем! Не ви пускаме!

чет-

с. к.
В следващия брой: Кървав погановски разбойнически 

пир
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ДЕФОРМАЦИИ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ, РАННО ОТКРИВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА 
ДЕФОРМИТЕТИТЕ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

трябва да сс свива напред когато чете. 
Разстоянието между масата и очите зависи 
именно от височината на детето. Оптимал
ното разстояние трябва да с около 25 см. И 
чимовете в учебните стаи трябва да съо
тветстват ма възрастта.

Важна роля за превантнвата па децата 
от изкривяваме ма гръбначния стълб имат 
учителите и особено преподавателите ио 
физическа култура. Училищният лекар 
трябва чрез мелодични прегледи да сс за
познае с всички деформации в това отно
шение, което е много важно за навремен
ното им откриване. Когато се открие де
формации, детето трябва да бъде из
пратено при лекар специалист, който да 
даде точна диагноза и да предложи начин 
за лекуваме.

Особено важна за превантнвата с фи
зическата дейност на децата. Изследвания
та у мас и в света сочат определени мо
менти и елементи на живота, които обу
славят неправилното физическо развитие 
на децата. Нашите изследвания на здравос
ловното състояние на децата от основните 
училища в градските среди показват, че 
при 45 деца от 700 е открита сколиоза, 
докато подобни деформации в крайград
ските среди са забелязани само при 21 от 
изследваните 1060 ученика. Резултатите 
сочат, че градските деца са по-добре хра
нени, по-бързо растат и средно са по-ви
соки от връстниците си ма соло, но затопя

пък те нямат такъв имунитет, както сел
ските деца. Това е последица на храненето. 
В градовете все повече се консумира индус
триална храна, докато храната на село е 
много по естествена - плодове и зеленчуци, 
както п яйца, мляко и месо без концен
трати. Изследванията показват, че сел
ските деца се движат много повече от град
ските си връстници и прекарват много 
повече време навън, на чист въздух.

Обучението по физическа култура 
трябва да сс приспособи към потребнос
тите и, разбира сс, способностите на де
цата. Талантливите за различни спортни 
дисциплини деца трябва да бъдат разпре
делени а групи и да се отделят от оста
налите. Обучението тю физическа култура 
трябва да съответства на възможностите и 
па желанията па учениците. То трябва да 
подготви децата за бъдещата им професия. 
Поради това спортните дейности в рамките 
на физическото възпитание трябва да са 
целенасочени към укрепване на физическ
ото здраве на подрастващите, а не да 
принуждават децата да участват в 
състезания, в които да се стремят единст
вено към наградите. Такива състезания из
искват повишени усилия и често се еъиро-

се увеличава. Натискът върху спифизата 
на растежа ще се изравни и от двете страни, 
в резултат на което прешлените ще растат 
равномерно, ще бъдат симетрични 
да има деформации.

За превантивните мерки и ранното от
криване на такива деформации най-голяма 
роля имат родителите. Те трябва постоя
нно да се грижат децата им да имат пра- 

положение на тялото. Докол кото за-

Както вече посочихме, деформациите 
на гръбначния стълб се явяват в периода па 
растежа, през този период се влошават и 
съответно тогава лекуването дава най-до- и няма

бри резултати.
Ранното, навременно откриване

деформациите на гръбначния ст
ълб е необходимо поради много причини.

Преди всичко, в периода на растежа в 
• горната и долна част на прешлените 

ществуват хрущялни обръчи или епифиза 
на растежа. Благодарение именно ма спи
физата на растенсто прешленът расте все 
докато тя не се вкостсни, когато фак
тически спира растежът на прешлените. 
При изкривяването на гръбначния стълб 
от коикнвннта страна на прешлените е на- 

разстояпието между прешлените и 
в тази

и ле
чение на

вилносъ-
бележат, че детето им държи неправилно 

когато седи или стои, те трябватялото си
внимателно да му направят забележка и да 
го накарат да заеме правилно положение. 
Много важно е дацата да имат удобен стол 

Големината на стола тряб-и маса за учене.
на големината на детето.

столове, чиято
ва да съответства 
Най-добри са 
височина може да сс променя. Когато де
тето седи, стъпалата му трябва да опират 

. В никакъв случай краката нс бива

онези
малено

] с затисната спифизата па растежа 
\ част. Това нс позволява растенето на ире- 

Поради разширяване на 
от кон

на пода
да висят. Те трябва да стоят йод прав ъгъл 
по отношение на бедрата, а и тялото трябва 

образува такъв ъгъл с бедрата. Когато 
седи, детето трябва да заема цялата се- 
дялка, а не да седи на ръба на седалпата 
част на стола. Гърбът трябва да се опира 
на облегалката на стола, при което торсът 
трябва да не се изкривява нито напред или 
назад, пито пък встрани. Столът трябва да 
е тнърд, значи не се препоръчват кресла. 

Бюрото също така трябва да има 
височина, затцото детето не

шленп в тази част. 
разстоянието между прешлените

спифизата е свободни и 
По такъв начин се

всксната страна
Дярастежът е засилен.

стига до нарушаване на симетричносттл 
прешлените, което предизвиква деформа
ция на целия гръбначен стълб. Като се има 

сколиозята прешлените 
си ос, тогава става 

сложна и ком-

нп

иождат с повреди, конто нс са желателни 
за възрастта.

предвид, че при 
ротират но надлъжната 
ясно, че деформцията е

Доколкото тя се открие в 
извивката ще се 

няма да се допусне тя да

(Следва)
плицираиа, 
началото и се лекува, 
намали, или поне I

съответна
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ГРАПА Е НАЙ-МАЛКОТО СЕЛО В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА ■' л-:

ТРИМА ДУШИ - ЦЯЛО СЕЛО
Много села а Димитровградско са пече към споя пълен упадък, но село Грапа е на самия ръб „а гроба си - и селото живеят нос-тояио само трима жители. Заинтересува, 
се за Грапа, прелистих книги, стари тефтери, поприказвах с граичани, сега живеещи п Димитровград и Желгоша.

Село Грипа се намира на югозапад от Димитровград, „а догарят. Село Грапа е малко селце, но богато с: изаори От 
около два километра южно от Желюша. Къщите му са някои от тях блика буйна, студена и бистра подица и се 

долината на Грапската рекичка или са като на наричат ”прело . Нпй-познато е Джунино прело, половина 
д което се използва за водоснабдяване на селосгушени п=1111 Штшт

Грапа: домакинства - 16, вдовици - I, приход - 1480 (акчетп). др. Изворите не само че са богати с пода, но са и равномерно 
Тнмар на Али. осиновен от Кара Ходж. Преминал у него от разпределени а мерата на селото, така че Грапа е може пи 
Халил, брат на Забури. Притежава берат от единственото село и Димитровградско, в което няма изк- 
Хплдавендигяр. Починал, тимпра бил предаден на сина му опан пито един бупар.
Сат. 26.11-8. Ш 1447 година а Одрин. Промсна: Сат, сипна За богатството мп грпискитс извори с вода говори 
гореспоменатия Али. размени топа си село Грапа сз.с село факзът, че на Грапската бара, която започва от Байкьевица 
Въртоп, записано но долу към Шехнр каой вз.рху и Джунино прело, на разстояние на около киломстз.р са се 
неверниците легатор Войнеги неговия брат Бранко през 14 намирали 6 воденици сз.е7«итла и воедничии камъка. I ези 
- 23 12 14*51 година в Одрин”. На ст. 17 се споменава село воденици са Вескопп (собственост на Веселин Петров) 
Желюша с28 домакинства. 1 вдошща и доход от 1Ш акчетп, воденица с дпп камъка, направена така, че водата от едната 
а Долна Невля с 8 домакинства, една вдовица и доход от 560 воденица е влизала в буката ни другата. След нея илД‘>лу 
акчета. към Желюша са следвали: Дойкова воденица (соб. на Дойко

Споменавам селата Желюша и Д. Неаля, за да се види, Митов), Младенкина (соб. на братята Живкови), Въртяна 
че преди 550 години село Грапа е било по-богато от (соб. на Марко и Моринко Маркови), Савчина (соб. на 
Желюша, а почти три пъти от Долна Невля или само за 200 Савчо Петров) и Милкова воденица, собственост на Милко 
акчета по-бедно от двете споменати села заедно! Христов.

След освобождението от турците село Грапп е било Село Грапа е малко селце, малка е и мерата му. Имената 
едно от по-малкнте села в Царибродеко. За последните 120 на местностите, които я съставят са следните. Грапска 
години броят на жителите в солото сс с движел така: рудин,Габср,Грънчарница,Врсло,Влаиндол,Вар,Ерсмия,
години 1ККН 1КН7 1X92 1*10 1905 1910 1921 194Х 1953 1961 1971 19X1 1999 МаИЛИЦа, БаЧИЩС, ДсВуЛИЦа, КсгНЯрНИК, ПрССЛОЛ, МаЛа

кория, Слана бара, Село, Лсчсвищс, Дебели дсл, Рашка, 
Кличков дол, Равнище, Петров кърс, Йованова ливада, 
Бабин нос, Брайковац, Разбоище, Яболка, Яловарник, Ро-

ЖИТСЛИ 104 105 107 119 130 14 2 139 169 1X2 142 74 21 3
20 32 ЗХ 33 24 9 2домове

Няма да коментирам таблицата, тя сама по себе си го- суля, Градище, Стубол, Осое, Кърнов рид (дол), Тияновац, 
вори достатъчно. Тя би била още по впечатляваща, ако бях Пожаревина, Здравац, Дърполица и Брест, 
намерил броя на домовете в Грапа пред Първата световна В априлската пойна 1941 година в село Грапа е станало

известно, но едно от най-големите сбълсквания 
Сега в Грапа живеят само трима души- съпрузите Борка между германците и югославската войска. При атака на 

и Милко Христови и тяхната съседка и братовчедка окопите на югославската войска са били ранени много гер- 
Софика Христова. От 182 жители през 1953 година сега са мански войници и убити 16, а югославската войска е имала 
останали само трима старци, чиито свещи на живота вече само един ранен войник, който германците пленили. По

време на битката в своята къща бил убит 25-годишният

3 2.3 1,5

Моми от с. грапа, облечени в “забънье": Люба 
Станулова, Любинка Сотева и Цена Илиева (от ляво на 

дясно). Снимката е от 1953 година (Фото Жорж)

малковойна. .

към Боровско поле.
Джуна Марков е бил особен, лош човек. Крадял от 

Йеста Илиев Георгиев от селото, а ранен съседът му Ангел съселяните си, правел им и други вреди и често път и бил в 
Веселинов Петров. На Арсо Илиев от Грапа, който тогава затвора, понякога и невинен*. За него има доста разкази.
бил на 6 години, останала завинаги пред очите му следната един от които е следният, 
картина: Веднъж, между двете световни войни, когато Джуна

Един германски войник взел сестра му Цена, сложил я бил в затвора в Цариброд, един от пазачите бил и негоият 
на коляното си и й давал нещо за ядене. Тя плакала, познат и близък Гьоша Веселинов от Борово. Един ден, 
войникът започнал да я милва и да плаче заедно с нея. Нещо когато Гьоша бил сам, Джуна го помолил да го пусне

привечер да си отиде вкъщи и до сутринта да сс върне.й говорил и плачел, вероятно е имал вкъщи, в далечна 
Германия, такава малка дъщеря. Бил войник, но имал душа Гьоша го пуснал и той скришом, без да сс отбива вкъщи и 
и сърце. А сега, през април 1999 година, между другите, и без да се обажда на никого, откраднал някои вещи на Веск- 
германски пилоти рушаха и убиваха невинни хора, жени и 
деца. Но съм сигурен, че не са плачели.

Жителите на Грапа, както и другите селяни от нашите

овите, направил още понякоя беля на съселяните си и още 
през нощта се завърнал в затвора. На следващия ден дошли 
грапчани при околийския началник в града да се оплакват 

краища са се занимавали със земеделие и животновъдство, от Джуна. Викнал началникът Гьошо и го попитал къде е 
За разлика от другите села, където са гледали добитъка в Джуна. 
пояти вън от селото, поятите на грапчани са били в самото 
село, близо до домовете им. Само две пояти са били извън го доведа ли? 
селото - поятата на Маринко Марков на Брест, към с. Прача
и поятата на Джуна Марков в Грапска рудин, над селото, сърдито им казал:

- В затвора, господин началник - отвърнал пазачът. - Да

Къщата на Павел Василев в Грапа (заснета на 28 август 
1970 година)

- Не - отвърнал той, обърнал се към грапчаните и

- Махайте се от тук, Джуна е в затвора, а помежду вас 
има и друг Джуна.

Синът на Джуна, Младен, тръгнал също по лошите 
пътища, убил, а след това обесил Тимчо от Гоин дол. Бил 
разкрит, хванат и обесен в Пирот.

В мерата на Грапа, в дола към село Планиница, сз 
намира параклисът ”Св. Пресвета”, който грапчанл

НОВИНИ ОТ МЕСТНАТА ОБЩНОСТ БАРЙЕ

ВОДОПРОВОД ЗА 

ТРИ МАХАЛИ
* Ремонтът на черквата "Света Троица” в Старо 

село навлезе във втората си фаза. Купен е нужният 
строителен материал и се очаква през следващите 
месеци работите да се доведат до край. наричат манастир.

Грапчани са се разселили най-много в Желюша и в 
Димитровград. Мнозина от тях са наши видни н.уважавани 
съграждани, лекари, професори, инженери... между 
лекарят-специалист Никнфор Иванов, професорите 
Стратко Петров, Димитър ;Гюров, машинния инженер 
Симеон Савов и други.

Щрихите за черно-бялата картина на село Грапа искам 
да завърша с народната поговорка - Три циганина, цело 
хоро. Но ето, че дошло - и три селянина - цяло село.

От село Грапа по-голямо е съседното му село Прача - 
само с един жител!

Два километра и половина водопровод прокара 
"Комуналац” в Барйе.

Самото село Барйе има доста отдавна водопровод, 
но с него не са били обхванати всичките махали. Както 
и почти всички села не само от този район, но и в 
цялата община, и в Барйе са останали малко хора на 
преклонна възраст, които едвам поддържат старите 
къщи, в които децата се отбиват от дъжд на вятър. 
Инициативата са подели хората от тези махали, които 
сега живеят в Димитровград, за да облекчат послед
ните години на своите родители, а и на себе си, ако

* Основният още нерешен проблем на боровци е 
пътят от селото до Димитровград, който се намира в 
много лошо състояние. Късно през есента миналата 
година започна поправката му от махала Кулинци до 
Боровско поле. Но снегът спря работите. Сега пътят 
от БоровсХо поле до Димитровград (9 км) е почти 
непроходим за леки коли. Макар че боровци са въвели 
местно самооблагане за срок от 10 години, събраните 
средства са толкова малко, че без помощта на Общин
ската скупщина пътят не може да се възстанови за 
нормално пътуване с кола. А този път е единствената 
връзка на селото, местната канцелария и старческите 
домакинства с болницата, магазините и другите 
заведения в Димитровград.

* "Дружбата” между "Сточар” и Илия Найденов, 
който две години държа под наем кооперативно стадо 
от 360 овце, се прекрати. Големите площи с ливади на 
Боровско поле стоят все още неокосени. Нито Илия, 
нито "Сточар” подготвят сено за зимната прехрана на 
овцете!?

тях

Цветко Иванов
Пояснения:
- тимар-феодално владение с годишен доход до 

акчета, давано срещу изпълнението на военно-администра
тивни зад^ьлжения към централната турска власт.

- Шехйир кьой - турско название за Пирот. - Шехир

19 999като пенсионери се завърнат в родното село. Както 
винаги в подобни случаи, "Комуналац” съдейства на
боровци и така след неколкодневна сериозна работа 
махалите Алин сълп, Гюринци и Фунуя получиха 
чйста питейна вода. Стова на практика цялото село е 
"покрито” с водопроводи, които са общо 12 на брой.

Стойността на проведените работи, според компе
тентните в "Комуналац”, е около 100 хиляди динара. 
Средствата са обезпечени най-много от явното пред
приятие и ОС, а участват символично и хората от 
Борово.

кьой.
- Берат - султански указ за назначаване или грамота за 

владетелски права върху служебно феодално владение.
- Неверник - немюсюлманин.

* За него Пише и вестник ”Нишава ” - бр. 47 ои> 
31. 7. 1910 год. на сшрашша 3.

Цветко Иванов
А.Т.
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"АВТОТРАНСПОРТ"

ВЪЗСТАНОВЕНА Е 

ЛИНИЯТА
БОСИЛЕГРАД - СКОПИЕ

ЗАЩО ПОСТРАДА 
ЕДНА СТОЛЕТНА 

ЛИПА?
В последно време в Димитровград се полагат 

големи усилия за благоустройването на града, 
особено на центъра и главната улица. След като 
бяха уредени входните улици от изток и запад в 
момента се урежда празната площ срещу Гаци- 
ното кафене.

А когато става дума за Гациното кафене, то е 
известно не само със своите 
сетители, които и прочутият Нушич споменава 
своите произведения, но и по огромната липа пред 
него, която украсяваше целия площад. Казваме 
украсяваше, а не краси, защото от няколко дни 
огромното дърво, което според спомените на ста
рите димитровградчани, е почти стогодишно, е 
така жестоко окастрено , че прилича на осакатен 
човек, комуто една ръка е отрязана до рамото, и 
дори и рамото го няма. От снимката се вижда 
какви дебели клони са окастрени за да се открие 
прекрасният” железен електрически стълб. И 

докато отсреща ”Комуналац” урежда празното 
пространство и се старае да го облагороди с мно
жество зеленина и разни видове дръвчета, хората 
от Електроразпределителното, без да питат ня
кого унищожават стогодишното дело на приро
дата. Да отсечеш едно дърво поне сега, в ерата на 
моторните триони, е лесно- става за броени ми
нути, но да стане такова, каквато беше липата, 
трябват сто години. Може би клоните на липата 
са пречели на поставената в небесата крушка да 
осветява площада, но нима повече от половината 
крушки по главната улица не светят? Не можеше

След неколкомесечно
ъсване, ОТ средата на този месец ти седмиЗТ"0^’ ',еТНрИ 
Автотранспорт” възстанови дми шо поддържа автобус-

автобусната линия Босилеград - през Бесна Б°СИЛегРад ' 8Раня 
Скопие през Власина и С?Рду- тък „ "бота "Г' ® СрЯДЯ’ Пе- 
лица. Засега тази междудържав Ког Л Рейсът тръгва от
на автобусна линия, по решГние от Г ^ СуТРинта' а

ще тръгва в 5 часТс^т аВТ°буСЪТ "ОДД-ьржат и двете местни авто- 
щ тръгва в 5 иса сутринта, а от бусни линии: Босилеград - Горна

..........
бусна линия Автотранспорт" четвъртък, петък и неделя от 
уогановн преди 30 години и ре- Босилеград в 18 часа след обед I 
довно я поддържаше все до аг- от Караманица в 6 часа сутринта 
ресията на Н АТО срещу нашата на другия ден. За Горна Любата 
СТраНа' - всеки ден: в понеделник от Бо-

силеград в 14 часа и 15 минути, 
във вторник два пъти в 5 и 14 

и 15 минути, в сряд 
град, която по време на бомбар- твъртък в 14 часа и 15 минути в 
дировките предприятието редо- петък в 5 и 14,30 часа, в събота 
вно поддържаше един път дне- 5 часа сутринта и в неделя в 15 
вно, сега се поддържа два пъти 
дневно - сутрин в 5 часа и на обяд 
в 14 часа.

пъ-

специалитети и по-
в

вно.

четири
в понеделник,

От "Автотранспорт'-’ полу
чихме и информация, че автобу
сната

Осакатената стогодишна липа пред Гациното

линия Босилеград - Бел- ли да се намери друг начин, ако все пак клоните 
представляваха опасност за разклонението на то
ка към къщите, без да се кастри липата. Невъз
можно е от Електроразпределителното да не зна
ят , че съществува проект за ново улично осве
тление, което да е по-ниско, по-хубаво и по-функ- 
ционално. Или те просто само ”са си гледали рабо
тата”.

часа а и че-

в

часа.

м. я.
А.Т.

НА ПАЗАРА ЗА ДОБИТЪК В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ОО НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ В БОСИЛЕГРАД ПО
ЛАГА УСИЛИЯ ДА ПОДПОМАГА НАЙ-БЕДНИТЕ ХО
РА В ОБЩИНАТАЦЕНАТА НА ТЕЛЦИТЕ И ЮНЦИТЕ Е 

ОТ 20 ДО 22 ДИНАРА 200 ХУМАНИТАРНИ 
ПАКЕТА ЗА БЕДНЯЦИТЕТези дни в Босилеградска община, както ви- юнешко предлагат от 20 до 22 динара. Мнозина 

наги преди осигуряването на зимнина, се чувства плащат във валута. Селяните не са доволни от 
увеличено търсене на телци и юнци. Изкупчици и тази цена и се надяват, че до десетина дни тя ще 
матрапази не само от общината, но и от достигне до 2 ДМ (килограм юнешко месо без 
вътрешността просто се надпреварват кой да купи кости в Босилеград струва 64 динара), 
повече добитък, понеже тук цената е по-ниска от

Общинската организация на Червения кръст в Босилеград през 
последните два месеца полага усилия и сравнително успешно оказва 
помощ на най-закъсалите хора в общината. Благодарение на ху
манитарната помощ, преди всичко на две пратки от Гърция (7 тона 
облекло и обувки и 15 тона хранителни стоки) е оказана помощ на 
около 500 лица и семейства. Почти всички от тези бедняци получиха 
тази помощ на два пъти.

Някои от бедните все още не са си взели полагаемата помощ от 
втората пратка и от ОО на ЧК ги позовават да направят това.

ОО на ЧК се стреми да оказва помощ на всички, които се 
нуждаят от нея. Преди няколко дни тя пое задачата да окаже помощ 
на пенсионерите с най-ниски доходи. ОО на пенсионерите е пре
доставила списък на 50-ина души, на които ЧК понастоящем дава 
хранителни стоки.

В ОО на ЧК казват, че материалната помощ за бедните никога 
не е достатъчна, но най-нуждаещите се сега са в по-изгодно по
ложение отколкото по-рано. Оповестено е, че за най-нуждаещите 
се лица и семейства наскоро ще пристигнат 200 колета хуманитарна 
помощ.

Понастоящем няма увеличена търговия с друг 
добитък. Онези, които не са продали агнетата, 

Тъй като търсенето е по-голямо от предлага- сега ги продават по 22 динара за килограм живо 
нето, увеличена е и изкупната цена. Преди месец 
телци и юнци се купуваха за 15-16 динара, а сега

тази на други места.

тегло.

в. Б.търговците за килограм живо тегло телешко или

ПЛАЖЪТ ПРЕПЪЛНЕН
Макар че след един дъжд реката отнесе бента 

от чували, ентусиастите от дружеството "Сокол” 
в Димитровград не се предадоха и за два дни пос- 

бент на Нишава. Колкотроиха по-сигурен 
техната акция е оправдана свидетелства карти
ната, която може да се види край реката през тези 
свръхгорещи летни дни. Когато температурата в 
града достига и до 35 градуса, единствена прохлада 
дава водата в Нишава. А сред младите и

стана обичайно да си казват :
плажа”. Плажът, пак

у\1 В. Б.
М .-да

ф®тОко
не само И ЧЕТЕ, И СПИ■ •

тях, вечесред
"Довиждане до утре на 
благодарение на ентусиастите 
дружество, стана място и за развлечение, понеже 
почти през ден се организират някакви инициа
тиви. Най-напред бс организирано състезание по 
триатлон - плуване, тичане и каране на колело, 
слсд това нощно къпане, скачане в реката, а преди 
няколко дни и "Игри без граници”, на които побе
дителите се угостиха с печено прасе. Всичките 

събития примамиха множество посетители, 
които идват да се разхладят.

На каква ли 
нощна работа с 
бил този човек, 
когато е заспал 
над вестника!
Или пък нещата 
във вестника са 
толкова ” интер
есни” , че са го 
приспали.
Все едно. Докато 
чака рейса, той 
ще отсънува 
някои сладки 
сънища, в които 
може и рейса да 
изпусне. Е, ннщо- 
нма и друг рейс, а 
може би и 
сънищата не са 
толкова 
безполезни.

от Соколското Ег

5
момент отПлажът в Димитровград и

състезанията по триатлон.

тези
освен редовните,
Плажът разполага е душ и питейна вода, а тук се 
продават и студена бира, сокове, баници, кифлчки 

р има постоянно хубаваи пр. Да не говорим, че
музика.

Изграждането 
”на бърза ръка", показа 
ходимо да се направи, за да се привлекат младите 
на едно място, от което имат някаква полза, 
отколкото да се "свират по цял ден в малките 
заведения- популярните "кафичи" или безцелно 
да се скитат.

на плажа, което стана все пак 
колко малко е необ-

А.Т
А.Т.
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КРЪВОДАРИТЕЛНА АКЦИЯ В ДИМИТРОВГРАД

ОТЗОВАХА СЕ 87 
ДИМИТРОВГРАДЧАНИ

ДИМИТРОВГРАД

ПРОДЪЛЖАВА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА
ЧЕРКВАТА

В началото на този месец в Димитровград се проведе още една 
акция по кръводаряване, която беше организирана в помещението 
на клуба на работниците на каучуковата промишленост. Па ак
цията се отзоваха 87 работници на ГИД и граждани.

От началото на настоящата година това бе осмата кръво- 
дарителна акция, която бе организирана от димитровградската чер- 
венокръстка организация и Завода за кръвопреливане от Ниш. Три 
от тези акции бяха проведени по време на натовските удари срещу 
нашата страна. От началото на 1999 година димитровградчаните са 
дали кръв общо 249 пъти. По време на натовските бобмардировки 
40 пъти дариха кръв и граждани на съседната Р. България.

Б. Димитров

Лроппднпли и се налага преди да фаза, които ще
мазилката, колко източника. Най-реални са

постъпят от ня-Реконструкция!'а на димит
ровградската черква "Рожденст- започне 
во Богородично” продължава да бъдат подменени. Тъй като за предвидените за тази цел срсд- 
вънреки твърденията на скспти- подмяната на същите с нови дъ- ства в бюджета на общината, си-

рвени се изисква много време, онсорството на Комуналац , 
Когато на-заседание на Съ- намерено е ново, съвременно ре- ”Металац” и други фирми, както 

шепне, което може бързо да сс и дълговете, които някои фирми
имат към Местната общност или

да сс слага

ците, че топа няма да стане.

вета за реконструкция на черкв
ата, проведено на 14 ноември ми- реализира, а това е прозорците

година, бе прието реше- да бъдат направени от метал. За към фирмите, провеждащи рек-налата
ние да започне реализацията на минаващите покрай църквата онструкцията па църквата.

Когато става дума за рскон-втората фаза от реконструкция- тези прозорци приличат па мпл-
фнрмата ”ИЗ- ки прозорчета, обаче става дума струкцията на димитровградска- 

ОБА” от Ягодина бе даден аванс за прозорци на височина 2,5 ме- та черква нека да споменем, че
до сега на двете кубета е поета

та и когато на

ВАНДАЛСКА КРАЖБА В 
ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ

от 60 на сто, мнозина скептични тра и 80 см широки. Да ги на- 
димитровградчани пак започна- прави в иай-кратът срок се на- вена медна ламарина, която те- 
ха да говорят, че парите са пра- сма "Металац", който ще ги пок- жи 1 150 кг, но ще трябва да сс 
хосани, защото едва ли частната рис след топа по специален на- направят още обшивки на вто-

Така хем ще бъдат напра- рото кубе. Дебелината на мазил
ката е осем сантиметра. Между

На 27 юли тази година засега все още неизвестни лица са 
извършили кражба в основното училище в Димитровград. Открад- 

касетофон "Филипс” на стойност около 10 хиляди динара и 
пари на стойност три хиляди динара, както и един дигитрон. Пред
полага сс, че кражбата е извършена в следобедните часове, а 
извършителите най-вероятно са влезли преди училището да бъде 
затворено, понеже входната врата не е разбита. При излизане са 
изпочупени стъклата отвътре на изходната врата пред стола на 
училището.

По вандализма и начина, по който са разхвърляни документите 
на работещите и това как са намерени и взети парите личи, че 
крадците всичко това са "работели” през деня. Изпотрошени са 
осем бюра, дори и железният шкаф с документация. Общата загуба 
е около 20 хиляди динара.

Според директора на училището най-вероятно става дума за 
същата група, която преди известно време направи подобен обир 
детската градина и все още не е заловена. Интересно е, че 
дневниците на учениците изобщо не са пипнати. Следствието е в 
ход.

«фирма ще се върне да продължи чин.
работата си. Още повече, че за- вени бързо, хем ще са много по~
почна военното положение с бо- устойчиви на климатичните ус- фирмите, които са се 
мбардировки. Техните приказки ловия. Става дума за осем про- на апела да дадат средства за ре- 
обаче се оказаха "кьор фишек”, зореца, за конто "Металац” пра- конструкцията^ са Балкан , 
понеже собственикът на "ИЗО- ви значителна отстъпка в цена- "Комуналац", "Грпдня", "Мста- 
БА" тези дни се озова на строе- та. Впрочем, и при поставянето лац”, "Панонияшпед и Ветери- 
жа заедно с група работници, на медната ламарина на двете парната станция. Останалите 
Идването му наложи спешно да кубета с цената си "Металац" се поради (не)извсстни причини не 
се проведе заседание на Съвета явява като своеобразен спонсор, са дали нищо. Затова членовете

"Комуналац" пък в най-скоро на Съвета за реконструкция от
съди положението, респективно време трябва да подмени покри- ново се обърнаха към фирмите 
да се търси начин за събиране на ва на църквата, за да се према- да помогнат в границите на сво- 
парите, недостигащи за завър- хне скелето до есента, тъй като ите възможности. От паричните 
шаване на втората фаза от рек- покрай тръбите сега може да на- дарения на гражданите са съб- 
онструкцията.Може би парите влезе вода. 
не биха били толкова под въп-

отзовали нат е

за реконструкция, за да се об

рани само 847 , чрез цървата 
Както бе изтъкнато на засе- 7500, а Министерството по ве- 

рос. ако не беше се явил нов мо- данието, в момента става дума за роизповедание е дало 7000 дина- 
мент. Оказа се, че прозорците на недостигащи около 100 000 ди- ра. 
второто кубе са почти напълно нара за довършаване на втората

в

А.Т.А.Т.

Съставил: Б. ДимитровКРЪСТОСЛОВИЦА 1ЛЮБОПИТНО Водоравно: 1 — Мил, скъп. 5 — Българска парична единица. 7 — Попадение зъз футбола. 11 — Основна 
част от рало: ръчка и плаз. 13 — Страни, в които владеят емири. 16 — Изображение на божество или светец, 
служещо като предмет за религиозно поклонение и почитание у християните. 17 — Малкото име на 

режисьор Куросава. 18 — Един предлог. 19 - Инициалите на изссгния хуморист 
Млнимакс. 20. — Подкана, възванис, повик. 21 — Ссдмият тон сгг музикалната гама 22 — 6 и 14 буква на 
азбуката. 23 — Силен, мощен. 25 — Средно висок детски или женски глас. 26 — Инициалите на журналиста 
на РТС; водещ на ТВ "Дневника". 29 — Който се намира на края на нещо. 32 — Една медитеранска страна 
35 — Частица, означаваща близост при обръщение или пък грубо и пренебрежително отношение. 37 — 
Авто-мото съюз (съкр.). 38 — Илия (гальовно). 39 — Испания (съкр.). 40 — Духовен г.лава или ръководител 
у мюсюлманите. 42. — Женско име. 44 — Българско женско име. 45 — Хапещ инсект с тънки и дълги крака 
(мн.). 46 — Въпросително место име ние.

БРИТАНЕЦ ИЗСТРЕЛЯ 
СВОЯ КОСМИЧЕСКА 

РАКЕТА

известния японски

Британецът Сишйв Бенеш изстреля уейеито Пробна ра
кета, която е част от намерението му да Прати човек в 
Космоса.

Аматьорът е Преподавател в университета Салфорд. Той 
изстреля вчера ракетата си ” Сшарчейзър ЗА” над морето в 
залива Моркемб. Дългата 6,6 м ракета Профуча През облаците 
в небето и После капна меко с Парашут на Земята.

Американска фондация дава голяма награда за Първия неп
равителствен орган, който изстреля 3-ма души на 100 км 
височина. Стийв Бенеш вярва, че е на Път да грабне наградата. 
”100 Пъти досега съм изстрелвал ракетата в главата си. Ми
сля и мечтая само за това, споделя британецът, бивш работ
ник в захарната индустрия.

Бенеш смята, че ”Сшарчеизър ЗА” е достигнала височина 
от 6000 м вчера, но очаква комшошърни данни за Потвър
ждение. Ако това е така, той ще е Поставил рекорд за Англия. 
Досегашният е 4200 м. Негови студенти наблюдаваха изстрел
ването от бункер на брега. Бенеш е направил вече 2 успешни 
оПиша и иска да изстреля През 2003 г. ракета с хора на борда. 
(24 часа)
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Ф ФКОМАРИТЕ ИЗБИРАТ КОГО 
ДА ЖИЛЯТ ПО МИРИЗМАТА
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Комарите наду имаш хората По миризмите, които излъч
ваш, откриха щатски учени от Флорида, Предаде АП. Кръво
пийците могат да Помиришат аромати, излъчвани ош човека, 
от разстояние 64 км.

Комарите се нуждаят ош холеешерол и витамин В, 
могат да си ги Произвеждаш сами. Затова Предпочиташ чо
вешка кръв, която е богата с тях. Коя кръв е такава кръво
пийците Познаваш По секретите, които изпуска кожата. За
това някои хора По-често са у хайвани ош комари. Те очевидно 
имаш ”вкусна” кръв, смяташ учените”. (24 часа)

Отвесно: 1 — Река в Албания. 2 — Алкохолно питие. 3 — Телефонен повик. 4 — Загивам . 5 — Шестият
се втон в музикалната гама. 6 — Столетие. 7 — Две железни топки, съединени с дръжка, употребяващи 

гимнастиката (мн.). 8 — Хоро (сръб.). 9 — 12 и 1 буква на азбуката. 10 — Легенда, сказаиие. 12 — Цопвам, 
падам във вода. 14 — Религиозно учение, според което човек чрез откровение може да общува с въображаемия 
нематериален свят; мистицизъм. 15 — Мярка за тегло и маса = 1000 кг. 17 — Малкото име на английския 
футболен национал Ширеър. 22 — Които издават екот. 24 — Инициалите на известен белградски попреж 
композитор. 26 — Инициалите на някогашен новосадски пост и бохем, автор на "Синия кичур". 27 Който 
зяпа, заглежда сс унесено. 28 — Италианско мъжко име. 30 — Част от тялото от шията до ръката. 31 " 
Мюсюлманско женско име. 33 — 19 и 1 буква на азбуката. 34 — Жалба, молба, претенция. 36 — Инициалите

но не

на сегашната българска министърка на културата. 38 — Езеро 
баскетболист на "Задар" и национал на СФРЮ. 43 — Мярка за земна повърхност от 100 кв. метра. 
Третата и четвъртата поредна гласна в азбуката.

САЩ. 41 — Инициалите на
44-
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СПОРТ ® СПОРТ
НА ДЪРЖАВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО АТЛЕТИКА 
В НИШФУТБОЛ: I КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА НФЗ

СУРДУЛИЦА

ПЪРВА ПОБЕДА 
НА”РАДНИК”

УБЕДИТЕЛНА СТАРТОВА 

ПОБЕДА
ДВА МЕДАЛА ЗА ДЕЯНОВА

Душица Деянова, Йслсна Николова и Йслсна Владимирова бяха 
трите атлетки от димитровградския АК "Железничар”, които 
участваха в държавното първенство по атлетика на 8 и 9 август т.г. 

нишкня стадион "Чаир” пред около 3000 зрители.
Най-добрата димитровградска атлетка на всички времена 

Душица Деянова спечели два медала - сребърен в дисциплината 
бягаме ма 400 метра с препятствия (с резултат една минута, три 
секунди и 10 стотни) и бронзов медал и дисциплината бягане на 400 
метра (с резултат 58 секунди и 92 стотни).

Младата Нелепа Николова, за съжаление, бе дисквалифицирана 
в дисциплината бягане на 100 метра, след като, поради недостатъчна 
концентрация, два пъти стартира преди официалния сигнал за 
старта. Йелена Владимирова се състезава в скок на височина и зае 
място в долната част в крайното класиране.

"РАДНИК”: "ЙВДИНСТВО”ФК ” Балкански” - ФК ” Ястрсбац” 5 :1 (1; 0) 
На премиерния мач 
етвото на

на4:1 (2:0)
В четвъртия кръг на новото 

първенство в Сръбската футболна 
дивизия - група Ниш, "Раднпк” от 
Сурдулица записа

Нишка ФуХл” "Г: ГГ“Дд?ОВ СГ‘ 
(игран на 14 август т.г.) димит- лят резултата на 2 1 На 
ровградските почитатели на фу- ф„нал 
тбола имаха възможност да 
дят 6 хубави гола. Техният 
бим отбор ”Бплкански”

нама-
самия първата си по

беда. На градския стадион в Сур
дулица футболистите па "Радник”, 
по-лесно отколкото се очаквало, 
се наложиха с 4:1, полувреме 2:0, 
над състава на ”Йединство”. 
Първия гол отбеляза Петрович, 

2:0 повиши Радованович през 
първото полувреме, а с две по-

дим итровградеките фут- 
болистп стигнаха до убедителна 
победа, отбелязвайки голове чр- 

като до- ез Гюров (2) и Д. Костов

^ГГтсГи^Т:Т. .с,юг,ш —
През първото и първата част на около 500 зритГлн.ТрТмето бе^ 
второто полувреме играта не бе- ше изключително топло
ше на осооено високо равнище, дийството на Деян Донков от 
През тази част от играта зрите- Ниш коректно. Жълти картони 
лите видяха само един гол (от- получиха С. Тодоров от "Балан- 
оелязаи в -0-та минута от дузпа ски” и Миленковпч от "Ястре- 
от П. Георгиев), както и няколко бац”, а червени Иванов от ”Бал- 
голови положения на домашния кански” и Маркович от 
тим. Последните 20-ина минути бац”. 
на мача бяха напълно по вкуса на Ето и състава на домакините: С. 
публиката, тъй като именно

ви-
лю-

Б. Д.
на

ПРИЯТЕЛСКА ФУТБОЛНА СРЕЩАа съ-
падения през втората част на ма
ча Джорджевич оформи крайн
ия резултат. Гола за гостите 
беляза Панич.
’ Радник” игра в следния състав: 
Днсич, Ристич, Маринкович, 
Стаменкович, Марович, Стояди- 
новнч, Трайкович, Радованович, 
Спасич, Петрович и Джордже
вич.

В ЧЕСТ НА ПОБРАТИМЯВАНЕТО И 
ОСВОБОЖДЕНИЕТООТ-

ФК ”Жупа” (Алексаидропац) - ФК ” Балкански” 5 : 4 (1: 3)
На 5 август т.г. ФК "Балкански” изигра приятелска среща с отбора 

на ФК "Жугта” от Александровац Жупски. Мачът ее игра на стадиона 
"Жупа” в Александровац пред около 300 зрители, в чест на 10 август - '
Деня па освобождението па Алесандровска община от фашизма и 25- 
годишиината от побратимяването па тази община с Димитровгравград- 
ска община.

И двата отбора играха без няколко титуляра. Въпреки това те 
демонстрираха отлична игра и дадоха възможност на зрителите да се 
насладят на 9 гола, 5 от които бяха т. нар. "евроголове”. През първото 
полувреме гостите имаха териториален превес. П рез тази част на играта 
тс вкараха 3 гола и пропуснаха няколко стопроцентови шанса. През 
второто полувреме треньорът на "Балкански” Новица Алексов въведе 
в играта 10 резервни футболисти. Домакините се възползваха от това, 
още 4 пъти разтърсиха мрежата зад вратаря на гостите Тодоров и 
стигнаха до минимална победа. Головете за димитровградския отбор 
отбелязаха Митов (2), П. Георгиев и Гюров.

Срещата-реванш ще се играе на 7 септември, в чест на 8 септември 
- Деня на освобождението на Димитровградска община от фашизма.

”Ястре-

Тодоров 6, Исич 6 (Марков 6), Д. 
гпва тя видя 5 гола. В 68-та ми- Костов 7, Р. Костов 6, С. Стоянов 
нута след контраатака на С. Сто- 7, Васов 6. Гюров 7 Иванов —, 
янов, Дарко Костов бе авторът Станков 6. Георгиев 7 (Ценков 
на втория гол за Балкански ’. —), Митов 6 (Рангелов -).
Две минути по-късно на другата

то-

С 4 точки от четири мача (една 
победа, две загуби и един равен 
мач) ”Радник” се намира в сре
дата на таблицата.

Д. с. м. я.страна на игрището младият вр-

НА ТУРНИРА ПО МАЛЪК ФУТБОЛ В ДИМИТРОВГРАД

ТРИУМФИРА ОТБОРЪТ ” РИБОЛЮБЦИ”
От 23 юли до 3 август в Ди

митровград се проведе 36-ият по
реден турнир но футбол на малки 
врата, в конто участваха само 16 
отбора. Сред тях беше само един (след изпълняването на дузпи 8 :7) отбора "Риболюбци”, за най-до- 
чужд отбор - "Милан 88” от Бела 
паланка. Б няколко димитровград
ски отбора играха 10-ина футбо- (след 
листи от Пирот, защитаващи цве- 
товстс па тамошните клубове "Пр
огрес” и "Раднички”. Отборите бя- аблаика” победи "Милан 88” слсд ша Марков ("Легенди”), 
ха разпределени в 4 гругш с по 4 изпълнението на дузпи с 5 : 4 (в При пионерите турнира 
отбора. Във всяка група имаше по редовното време мачът приключи ли отборът "Легендицн" 
два отбора, носещи епитета "носи- наравно -2:2). На финала се сре- във финалната среща победи от- 
толн на групата”. За четвъртфи- ищаха отборите 'Риболюбци” и бора Оскар . За най-добър играч 
налннте срещи си "осигуриха виз- "Легенди . Привържениците на на този турнир бе провъзгласен 
ите” но два най-добре класирани риболова играха по-успешно - по* Раша Петров, а за най-перспектп- 
отбора от всяка група. Ето и роул- бедиха е 4 :1. Те получиха купа и 10 вен и талантлив Боян Глигорис- 
татитс от втората част на турнира, хиляди динара. Легендите молу- пич.

Четвъртфинални срещи: чихн дипломи и 5000 динара, а тре-

"Легендп" - "Месара Бане" 8 : 0 токласираният тим "Казабланка” 
"Казабланка” - "Палма” 4 : 2 - 3000 динара.

За най-добър играч па турнира"Риболюбци” - "Амадеус” 2 : 0 
"Милан 88” - "Кола промет” 3 : 3 бе провъзгласен Деян Митов от ФУТБОЛ: II КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА НФЗ

НЕЗАСЛУЖЕНА ЗАГУБАПолуфинални срещи: бър вратар - Саша Величков от
"Риболюбци" - "Милан 88" 2 : 2 същия отбор. С 10 постигнати гола 

изпълняването на дузпи 4 : 2) най-добри голмайстори на тур 
Легенди” - "Казабланка” 2:0 ра бяха Божидар Димитров ("Ри- 

В мача за третото място "Каз- болюбци”), Нсша Рангелов и Са-

Във втория кръг от първенството на НФЗ отборът на "Балкански" 
г остува миналата неделя в Малошищс край Ниш и загуби от тамошния 
"Омладимац” с 2:3. Димитровградчанитс откриха резултата още в 5-та 
минута с гол на П. Георгиев. Домакините възстановиха равенство в 
37-та минута чрез Цветкович. През първото полувреме димитровград
ският тим показа добра игра, но не успя да използва няколко твърде 
изгодни голови положения. С груба игра през второто полувреме домак
ините "убиха” играта на димитровградските футболисти (играчите на 
"Омладинац” получиха 4 жълти и един червен картон). Домакините 
реализираха почти всичките 
възможности за вкарване на голове те реализираха 3). Вторият гол за 
димитровградчанитс отбеляза Гюров в 62-та минута. На играчите па 
"Балкански” им остава само да съжаляват за пропуснатото. От състава 
на димитровградския отбор бс изгонен П. Георгиев след като получи 
два жълти картона.

ни-

спече-
който

си шансове (от общо 4 изгодни

Д. С.

Д. С.

ТУРНИР ПО БАСКЕТ В ДИМИТРОВГРАД ЗАГОРЧИЧ ПРОДАДЕН В ТУРЦИЯ
ЕДВАМ СЕ СЪБРАХМЕ” — ПЪРВИ95 Актуалпият клубен шампион по футбол на България "Ловеч” (до 

преди няколко седмици клубът се наричаше "Литскс”) тези дни траие- 
ферира за 1, 8 млн. марки в Турция отличния си либеро Златомир 
Загорчим, сърбин от Нови Сад с български паспорт, който няколко 
години носеше фланелката па този отбор и който с голям успех изигра 
и няколко мача за представителния футболен отбор на България. Дали 
след заминаването му в Турция името на Загорчич и по-нататък ще 
фигурира в бележника па селекционера Димитър Димитров, ще 
времето.

В състава па шампионите от Ловеч играят още трима сръбски 
футболисти - Симонович, бивш играч па "Хайдук” от Кула, който също 
има български паспорт и едни мач в националния отбор по футбо 
България, Марини Жнвкович, бивш футболист на "Раднички” от Пирот 
и белградския "Обнлнч", и Небойша Йелепкопич, също бивш играч на 
"Обилни".

.......
първото място спечелиха момче- 

отбора "Моделен”, които==52 §§ж§1=
вз-

тата от
във финала се наложиха над от
бора "Цариброд булс”. Трето мя
сто час отборът "Това с само ро- 
ксидрол”. Пионерите от всичките 
три отбора получиха съответни

покаже

гзгггяггг;   - --->■—-■ -с аваягвьаас
раи Геров, Тони Алексов. Владица 
Димитров и Саша Стайков. В съ
става на "артилеристите” бяха Ал- 
сксандар Андреспич, Саша 1ашк- 

Далибор Рангелов и Жан Сто- 
Мачът беше твърде иптер-

л нанагради.
В състезанието за най-добър 

стрелец за три точки участваха об- 
10 състезатели. До финала сти- 

Александар Андреспич,

ПИРОТСКА ОКРЪЖ
НА ФУТБОЛНА ДИ
ВИЗИЯ

”ЖЕЛЮША” РЕГ
ИСТРИРА ДВЕ 
ПОРАЖЕНИЯ

ЩО Б. Димитровшаха
Йордан Велчев и Желко Андонов.
Най-добър стрелец за три точки 
беше титулярът па "Димитровг- 
рад-Паионияшпед” Андреспич, 
който освен епитета най-добър 
”тройкапГ, получи и парична 
града в размер па 200 динара.

Любителите па баскетболната 
озоваха по трибу-

ов,
ИЛКОВ.
есен и до самия му край не

победителят. В последните 
НЯКОЛКО минути ни млин Герои и 

бяха

На 28 август 1999 година се навършват 40 ДНИ 
от смъртта на нашия скъп и непрежалим баща, 
свекър, тъст и дядо

сс зна
еше

посъотборниците му 
хлплиок-ьрвни 0 съобразителни и 
триумфираха с резултат 17 : 16.

В мача за третото място отбо
ри,т "Легенди” победи отбора "Та- 

Ричми”.
Првоклнепраният отбор иолу- 

комлект от фла-

ДИМИТЪР ИВАНОВ 
от с. Барйе, Димитровградско

С дълбока скръб и тъга са изпълнени дните ни 
без теб. Вечно ще пазим спомена за твоето 
благородство.

Поклон пред светлата ти памет1 
Панихидата ще се състои на 28 август (събота) 

на гробищата в "Старо село". Каним всички роднини и приятели да 
присъстват.

Опечалени: синоао Цпотко, Тацко и Милорад, дъщеря Виолотка, 
снахи Яна, Малинка и Тора, зет Гроздан и внуци

ип-
В първите два кръга от иър- 

Пиротскн окръж- 
ФК

вснетното на 
НИ дивизия отборът 
"Жслюша” регистрира две по
ражения. В първия кръг желю- 
шаии загубиха като домакини 
от отбора на "Звезда” от Блато 
с 2:5. Във втория си мач в новия 
сезон отборът от Жслюша за
губи от отбора на "Младост в 
Полска Ръжана с резултат 0 : 3,

д. с.

на игра, които сс 
нитс на игрището имаха възмож
ност да наблюдават и мач по бас- 
кет, който изиграха някогашните 
играчи на местния баскетболен кл
уб Симов, Леков, Матов, Николов

рми

чи 500 динара и 
нелки, второклаеираиият - 300 ДИ- 

комплокт от фланелки (ко- 
"Комуиалац”). инара и

ито са дарение на 
трстокласирапият 200 динара.

В пионерската конкуренция

и други.
Б. Димитров
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Затъвнение
"Не ме питуйеш, Манчо, кико преживея затъвнението на 

слънцето" - дърпну ме ония дън на пазарят за рукав Мита 
Л а пърдялото.

"Кво че те питуйем кига видим дека си напупил и йедва 
чекаш да почнеш" - подбодо га я.

"Па и да знайеш: че ти распраим!" - почеша се он по 
кьелавицуту, замисли се откуде да почне, па текьи рече;

"Е, йоп/е на месец преди затьвненийето народ заорати 
дека съга що стайе със слънцето и това що че угасне - нейе 
на арио. Я изггьрвин ужкьим не чуйем кво орате, ама ме 
копка отвътре, дали йе истина това 1ЦО орате"_

"Па истина ли йе?" - реко да му скратим това залатенье 
оди далеко.

"Кьути съга и слушай! - отсече ми он. - Народ ко народ, 
орати свап;о. Ужкьим слънцето съга кига угасне, нема 
повече и да се върча А това че буде край на тия свет. Некой 
си пророк рекъл дека двеилядната година че буде и краят_" 

"Оно ми ти йе па и некикъв живот1." - чъчкам га я. 
"Кикъв текъв, ама йе живот! - не се дава он. - Кажу че се 

надигне вода до небето и све че помете туя сган, оти много 
сме се пакотили, а писпули смо и на Бога; на све стране 
краденье, убиванье, къ1це паленье, не се знайе за срам и стра, 
не се зачитаю стари, а и млого кръв има_"

"Е, от койе свет - све това йе имало и било!" - не се давам'Моля, бвЗдокашт на работите в парка.
А.т. и я.

"Било йе! - сългасуйе се он - Ама нейе било толкова и 
теквия. Гледай бре, Манчо, кво се прази по нашият ^)ад. Тия 
новопечените богаташи или "бъсмени" кико сами обичаю да 
се окаю, за йедну ноч, бре Манчо, забогатеше. А по-рано 
почне от деду, па на батцу, па йедва тъгай детето понатрупа 
богатство. А съга йучера гол кико пушка, а дънъска се вози у 
най-убаву лизгузину, има по две-три, меня гьи кико циганин 
клюсетия, иерче се и пърче кока, не дал господ, бащевете им 
су им пописали целият ^•>ад. Да речеш све това с труд йе 
направено - ако, ама нейе_"

"Е, видиш ли дека нейе виновно затьвненийето на 
слънцето. Имало йе затъвнение преди тоза, ама при ония пр 
требе да гледаю кико се работи и кво се работи!" - подвати 
га я.

АЗ, ТАТИ И ОЩЕ ДВАМА КОИ СА ИСТИНСКИТЕ 
КЛЮКАРИ?На турнира по баскет в Димитровград отборът 

"Легенди'5 зае трето място в крайното класиране. 
В състава на този отбор бяха някогашният ас на 
"Димитровград-Ппнонияшпед” Веселин Матов - 

Комар и неговия син Ненад Матов, млад и пер
спективен баскетболист, голяма надежда на 
димитровградския баскетболен отбор.

Един от присъстващите на мача зрители за- 
беляза, че отборът "Легенди55 спокойно е можел 
да носи названието - ” Аз, тати и още двама”.

— Вие, бръснарите, сте истински клюкарки - 
казва един димитровградчанин на един от бръ
снарите.

— Не е вярно - казва той, - защото аз когато 
дойда тук не излизам от бръснарницата по цял ден
и не знам какво става вън, а вие, клиентите, идвате 
тук и донасяте клюките.

А.Т.
Б. Д.

БАЩА И СИН "Абе такова затъвненийе нейе сто при "бъсмените". 
Видиш ли докуде га докарамо с предприятията: пърду без 
работу, а народ йедва свързуйе крашцата_"

"Значи, затъвненийе не само при директоре и шевове, ама 
и при ония, що требе да гьи подбутну и да им покажу пут 
накуде да иду" - реко я.

"Е, Манчо, - уздъну Мито Лапърдалото - ако пойдемо да 
ришкамо киква затъвнения и колко затъвнения йе имало, не 
би били съга у текова дередже! Погледай само младинюту!-"

"Мани младинюту, нали знайеш: Младост-лудост!"
"Добре де, айде на ньи човек и да прости. Ама кига гледам 

Манчо, кико съга смо се учмаяли, не знайемо навам ли, натам 
ли идемо, работимо ли, не работимо ли, има ли, нема ли, 
стайе ни съклет, па се питам: защо бре дотука стигомо?"

"Я ти кажем: затъвненийе! Затъвненийе у главете! А щом 
там нейе ясно, щом там вати да йе мрачкаво, сигурно йе дека 
путищата че се сбъркаю!"

"Е Манчо, най-тежко йе кига човек каже: НЕЗНАМ! А я,

ПАРК
Синът: ” Татко, искам да ям.”
Бащата: ” Не те ли е срам, бе!”
Синът: ” Е, защо да ме е срам?” 
Бащата: ” На твоите години аз исках да 
стана космонавт”.

Неотдавна в Пожаревац бе открит "Бамбиленд” - 
забавен парк.

Наскоро в Димитровград предстои откриване 
на ”Бамби парк” срещу Гациното. Така димит- 
ровградчани вече нарекоха парка по известния 
работник в "Комуналац” димитровградчанина 
Бамби, който ежедневно надзира провеждането

Записал: Б. Димитров

^ АСЕН 9изшхФоазздЕ А той си мислилрисува: Б Димитров
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еии с-Гунг

—Ба и -гази I
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^~От 2.0 п&и\ 
/ни съ/и- ннпо-и■тон-ген- Л ти ме добре знайеш, досъга свакьи пут съм знаял да кажем 

кво - кво йе. Тува от некою годину, питаю ме за това, за онова, 
а я тикви речем: незпам.

"Убаво йе поиекито човек и да не знайе, па му йе по- 
лъсно"- тешим то я.

"Убаво йе, истина. Ама нейе убаво дибидуз да се забъкне 
и да не знайе ни накуде иде, ни що прайи".

"Е чак дотам не смо дошли, а?"
"Не смо дошли, ама изгледа .смо пошли!" 

Лапърдалото и ману с руку.

И
рече

?И
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