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АМЕРИКАНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗВИВА 
ПРОМИШЛЕНОСТ НА СМЪРТТА В КОСОВО И МЕТОХИЯТазгодишното__ честване

на 55-годишнината от осво
бождението на нашите кра
ища ще премине под знака 
на отдаването на дължи
мата почит към всички пад
нали в борбата срещу фа
шизма. Те са светъл

отговорност п РЛ?^°^аН М,‘;’ошсвнч 11 нан-висшите ръководители в страната заключиха, чс американската администрация носи цялата 
и камчпи ппто * ,ЯСаК Ь1,а на ' ‘тс отнлсчсни сърби в американската зона на отговорност в Косово и Метохия * Доколкото наркомафия га
ни»- да „ма бъТсщГ^СРЮгосл^Гщесе борГуТори™»....." °°Н " ДСМ°Крат,,чнитс и свободолюбив„ държави '
равноправие на хората и народите

На среща на президента Спо- 
бодан Милошевнч с най

човечеството
последователно против насилието и диктата, както и за свобода, мир и

при
мер за всички досегашни 
поколения как се обича и 
отбранява родината и сво
бодата на народа.

Това, че свободата и не
зависимостта са най-скъпи 
и че се защищават на вся
каква цена, показа и реши
телната и героична съпро
тива на нашия народ про
тив дивашката агресия на 
НАТО срещу нашата стра
на. Със свръхразвита воен
на техника най-мощните 
военни сили на света, пре
двождани от САЩ, се опи
таха да подчинят една от
носително малка по тери
тория страна, но голяма с 
обичта на своя народ към 
свободата и мира, с гото
вността да се отбраняват 
тези свещени ценности. И 
благодарение на героична
та съпротива на югослав
ската войска и полиция, на

-отгово
рните ръководители на страната 
миналия четвърта,к беше закл
ючено, че американската админ
истрация има пълна оп оворно- 
ст за масакъра на 15-те отвле
чени сърби в американската зо
на на отговорност в Косово и 
Метохия. Фактът, че това злос- 
торство е открито на другия ден 
след масовото убийство на сър
бите в Старо Градско и че амери
канският контингент на КФОР е Президентът Милошевич в разговор с най-висшите ръководители на страната

добрите намерения, още повече 
за демокрацията, която изграж
да в съюзничество с убийците и 
търговците с наркотици и оръ
жие и терористите на ”АОК”.
Също така не могат никому да 
обяснят това и техните платени 
експозитури в Сърбия.

Всички досегашни постъпки 
на американското правителство 
в Косово и Метохия, а особено 

организира
на терористичната ”АОК”,орга
низираната търговия с опиати и 
оръжие показват, че става дума 
за добре обмислената и плани
рана криминализация на Европа.
Американската администрация

укривал истината от световната 
общественост повече от един 
месец, красноречиво говори за 
закрилата на злосторниците, ко
ето според всички закони в света 
е съучастие в злодеянието.

Избиването на цивилите в 
Сърбия беше стратегия на 
НАТО и по време на бомбарди
ровките, продължили повече от 
два месеца и половина. Това зло
деяние сега продължава под еги
дата на Обединените нации.

Актуалната американска ад
министрация не може повече да
же пред собствена та си, а камо 
ли пред световната обществено
ст да обясни приказките си за уж

развива в Косово и Метохия про- вия. Югославия настоява пред 
мишленост на смъртта, което Съвета за сигурност на ООН 
трябва да знае и американската, дейностите в Косово и Метохия, 
и световната общественост. И които са под егидата на ООН да 
американската, и световната об- реши истински да ги сложи под 
щественост трябва да знаят, че в свой контрол и да поеме пълна 
Косово и Метохия се организира отговорност за тях в съзвучие с 
най-голямата търговия с нарк- ролята си според Хартата на Об- 
отици за Западна Европа, САЩ единените нации. В противен сл- 
и Канада. Само убийци и пляч- учай Съветът за сигурност ще 
каджии от ”АОК” и монструма, даде на световната обществено- 
какъвто е тяхната организация, ст да разбере, че правителството 
можеха да приемат такава роля. на САЩ е узурпирало името на 

Югославското ръководство ООН заради защитата на терор- 
смята, че след случилото се за- истите на ”АОК”, прикритие за 
напред никой на Запада няма да масово нарушаване на човешки- 
може да се оправдава, че не е те права и създаване възможно- 
знаел какво се случва в Югосла- сти за етническо прочистване в 
_____________________________  Косово и Метохия и че с това

единството на народа и дъ
ржавното ръководство, св
ободата и независимостта 
на родината бяха запазени.

На "силните на деня", 
които кроят новия свето
вен ред по свои аршини с 
натиск, изнудвания и воен
ни акции, още един път бе
ше показано на дело, че на
шата страна упорито и по
следователно се бори за 
свобода, мир и равноправ
ие, както и срещу всяко на
силие и диктат.

И през тези дни, когато 
нашата страна е разрушена 
от натовските бомбардиро
вки, когато положението 
н': сърбите и останалото 
* галбанско население на 
космет е изключително те
жко поради това, че КФОР 
не изпълнява поетите си 
задължения според Резол
юцията на ООН, държав
ното ръководство, прави
телството и най-висшите 
органи предприемат всич
ки необходими мерки за ра
зрешаването на всички те
зи трудности.

И гражданите в нашите 
общини, които по време на 
НАТО - агресията проявиха 
голяма патриотична добле
ст, посрещат тазгодишните 

със 
в ико-

създаването и нето

ПРЕМИЕРЪТ НА СЪРБИЯ МИРКО МАРЯНОВИЧ ПОСЕТИ ЗРЕНЯНИН И КИ- нещо положението там е в раз-
рез със законите и е несъстоя-

КИНДА телно.
Доколкото наркомафията и 

камарилата корумпирани от неяПРИОРИТЕТНА ЗАДАЧА - РАЗВИТИЕ И 
ОБНОВЛЕНИЕ НА СТРАНАТА

политици се окажат по-силни от 
Обединените нации и демокра
тическите и свободни държави -

«Необходимо е умиротворителната мисия на ООН п КФ01' да изпълни задачите си - да обезоръжи човечеството е лишено от бъ- 
АОК и да създаде възможности за спешно завръщане на представители на ЮВ деще.терористичната т.иар.

и полицията на границата и и Космет «Войиодина е образец как заедно, при взаимна толерантност п 
уважаване мотат спокойно и успешно да живеят граждани от различна националност *С най-
мероприятия на съюзното и републиканско .........тслетво са създадени ...............телнн благоприятни насилието и диктата, както „ за
условия за стабилност на цените и добро снабдяване на пазара «Държавата ще направи всичко свобода, мир и равноправие на
вт зможио да обезпечи редовно получаване на пенсиите, детските добаиъ...... и заплати на служещите народите и хората.
н обществените сфери, но няма да допусне за това да се печатат пари без реално покритие. Ускоряна-

собственическата трансформация е една от основните задачи н рамките на но-иататъи.... то
икономическата система

СР Югославия ще се бори уп- 
нонитс орито и последователно против

него на
реформиране на стопанството и

за сигурност и Военно-техничес
кото споразумение и последова
телно прилага принципите от до
кумента на Ахтисарп-Черноми- 
рдин. Ние настояваме умнрото- 
рителната мисия на ООН и 
КФОР също така да си изпълнят 
зад ълженията - напълно да обе
зоръжат терористичната т.нар. 
АОК п да създадат в ъзможност 
за спешно завръщане на пред
ставители на Югославската вой-
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ности при което няма да се до
пусне печатането на пари без по
критие.

Премиерът Марянопич при
помни за икономическия, поли
тически и медиен натиск о г чуж
бина, на който вече десет години 
са подложени С ърбия и Югосла
вия. Този натиск кулминира с аг
ресията на НАТО срещу наша та 
страна и със сегашния терор над 
сърбите и другите неалбански 
жители и Космет.

- СР Югославия навременно 
и изцяло изпълни задълженията 
си от Резолюция 1244 на Съвета

Председателят на Правител- 
Сърбия Мирно Маря-ството на 

нович придружаван от група с ъ
юзни и републикански министри 
и покрайнински ръководители, 
посети във вторник Зренянин и

общински тържества 
скромни резултати 1_ 
номиката поради последи
ците от агресията, но дост
ойно, готови да се включат 
във възстановяването на 
страната и осъществяване
то на икономическата про
грама на правителството 
за която са мобилизирани 
всички граждани на наша
та страна.

Кикиндн.
В разговор с р ъководството 

и бизнесмените ни Срсдноблнат- 
ски окръг в Зренянин Марино- 
вич между другото подчерта, че 
д ържавата ще направи 
в ъзможно да обезпечи редовно 
изплащани 
тс добавъчни и заплатите на ра- 

обществените дей-

всичко
скла н на полицията на грани
цата и п Космет, подчерта Ма
ринови ч.

на пенсиите, детски-

(На 3-та страница)Д. Р- ботещите в



ДИПЛОМАТИЧЕСКОТО ТЯЛО В БЕЛГРАД Е ИНФОРМИРАНО ЗА ТРАГИЧНАТА ОБСТАНОВКА В КОСМЕТ 
И ОСОБЕНО ЗА МАСАКЪРА НА СЪРБИТЕ В УГЛЯРЕ

МЕЖДУНАРОДНИТЕ СИЛИ - ПОКРОВИТЕЛИ НА
ТЕРОРИСТИТЕ

ПРЕЗИДЕНТЪТ 
СТЕФАНОПУЛОС 
ПРИЕ ДЕЦА НА 

СРЪБСКИ 
ЖУРНАЛИСТИруозно престъпление, още ни 24 ност, понеже е преценено, че

вестта за трагедията в Угляре,
От 25 август, кога го КФОР 

потвърди пред югославски те вл
асти, че в Угляре е отркит масов 
гроб с тленните останки на 15 
сърби, до днес е уточнен иден- 
титсп.т на пет лица, между ко
ито са Драган Томич и членове 
на семейството Здравкович, ко
ито още на 10 юли бяха отвле
чени от терорис ти те ма АОК, за 
което навременно бяха осведо
мени КФОР и Международния 
коми тет на Черпения кръст, ка
за Милошеиич. Фак те, че амери
канските войски в рамките на 
КФОР, в чия то зона на отговор
ност е извършено това монег-

Помощник-съюзнпят минис
тър на външните рабо ти Мирос
лав Милошевич осведоми мина
лия петък членовете на дипло
матическото тяло в Белград за 
трагична та обстановка в Косово 
и Мотохня и особено за мпенкъ- 
ра на 15-пмата сръбски цивили в 
село Угляре, недалеч от Гнила- 
не, кое то, по негова оценка, пре
дставлява ново доказа телс тво за 
опекунското отношение на меж
дународните цивилни и сигурно- 
стни сили към ежедневните зло
деяния на албански те терористи 
и тяхната кампания за етническо 
прочистване на покрайнината.

юли са открили масакрирани те 
тела на сърбите и че преднамер- която се случи само един ден сл- 
сно са укривали престъплението ед маеакъра на 14-тинатн сърби 
от международната общество- в Старо Градско, би могла да 
ност и от Съвета за сигурност, предизвика остра реакция, дори 
което, както подчерта Милоше- и осъди на албанските терори- 
пич, потвърди и генерал Майкъл 
Джеке ьи лично.

Югославският дипломат ка- красноречиво доказателство на 
представителите на Хит- факта, че международните

в Космет не само чс толерират

Гръцкият президент Костис 
Стсфаномулос прие в сряда и Ат
ина децата на сръбските жур
налисти, които прекараха част 
от лятната си ваканция в Гърция.

- С особена радост се сре
щнах с малчуганите от Югосла
вия, които последните няколко 
седмици бяха гости на нашето 
Сдружение на журналистите. В 
разговора с тях, освен невинни те 
детски усмивки, не можех да не 
забележа и следите от послед
ните драматични събития в тях
ната страна - каза гръцкия през
идент след срещата си с децата 
от Югославия.

сти.
Милошевич смята, че това е

силиза, чс
екни трибунал, кон то още от во
йната в Хърватско и БиХ о ткри- поведение то на сепаратистко- 

настросни антисръбски съ- терористична та АОК, но и оказ- 
що така са се опи тали да прик- ват закрила на тази организация, 
рият топи престъпление, понеже с кое то фактически стават съу- 
КФОР веднага осведомил този
трибунал за разкри тието си в Уг- един народ, в масовото наруша- 
лярс, а съдът още на 8 август с

то са

частници в голямото зло против

нане на човешките права и в кам-
ПО ПОВОД ЗО-ГОДИШНИНАТА ОТ ПЪРВОСЕПТЕМ- 
ВРИЙСКАТА ЕЛ ФАТАХ РЕВОЛЮЦИЯ

ЧЕСТИТКА НА ПРЕЗИДЕНТА 
МИЛОШЕВИЧ ДО КАДАФИ

пинията за етническо прочиег-изнрагил свои патолози, които 
са направили аутопсия и подгот
вили протокол, който все още е 
тайна за обществеността.

Ноотданашното отвличане и 
на началника на Генералщаба на 
Войската на Република Сръбска 
Момир Талич във Виена също 
така недвусмислено сочи 
пора между някои екстремни ср
еди в международната общност, 
начело с Хагския трибунал, каза 
посланик Милошевич. Той изра
зи възмущението си от начина, 
по който КФОР е манипулирал с 
информациите за това тежко зл
одеяние, за да осуети възмож
ната реакция на международна
та общност и Съвета за сигур-
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нане.

тшш т България
По повод 30-годшшптпга ог Първосснтсмнрийскат а Ел Фатах 
революция югославският президент Слободии Милошевич 
взирали най-сьрдсчни честитки до лидера ва приятелската 
Велика социалистическа народни Либийски Джимихирия 
Моамар ел Кадафн.
Честитки но л ози повод изпратиха и председателят на 
Съюзното правителство м-р Момир Булатович до генералния 
секретар на Генералния народен конгрес Ахмед ел Манкуш и 
същзкпя министър на външните работи Живпд11 и Йованович 
до генералния секретар за контакти с чужбина н между
народни отношения към Генералния народен конгрес Омар 
Муегафа ел Мунгаеер, съобщи Съюзното министерство на 
вън ш ни те рабрти.

НАЙ-ТИРАЖНИЯТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИК ПИШЕ 
НА ПЪРВАТА СИ СТРАНИЦАза го-

КЛИНТЪН НА 

ПОДСЪДИМАТА 

СКАМЕЙКА
Американският президент че югославското министерство 

Бил Клинтьн е призован в бел- на правдата е изпратило призо- 
градския окръжен съд въз осно- вкнте въз основа на Наказател- 
ва на обвинението за военно пре- ния кодекс на СР Югославия и вален футболен отбор, които 

трябва да се преборят с ир- 
ланските си съперници за

усия и Китай укрепват ст
ратегическото си партньо

рство, за да може да се ус
танови противовес на НАТО и 
на американската доминация 
в света. На срещата на "шанхайската пе
торна“, където при затворени врати се сре
щнаха президентите на Русия и Китай, Елцин 
"осъди опитите на някои страни да създават 
световен ред, който да отговаря само на тях", 

ко знаеше, че още през първият ден на 
международния семинар за военната док

трина ще се разглежда темата “Как да вка
раме врага в капана и да го арестуваме" на
чалникът на Генералщаба на Войската на Ре
публика Сръбска, генерал Момир Талич, не
съмнено нямаше да отиде в австрийската сто
лица. Любезните домакини му бяха изпратили 
официална покана за научна среща, обез
печиха му визи и гаранции и след като той 
пристигна, го арестуваха и изпратиха в Хага. 
Да беше наистина военен злодей, генерал 
Талич в никакъв случай нямаше да ходи в 
чужбина. Невинен пред съвестта си, той 
помисли, че е невинен и пред света. Този свят 
обаче трябва да се занимава с него и неговата 
"вина”, за да не се занимава със съдбата на 
косметските сърби.

ъпругата на американският вонен прате
ник в Богота Лора беше арестувана и об

винена за наркотрафик. Следствието обхва
на още шестима други членове на персонала 
на американското посолство в колумбийска
та столица, които изпращали опиатите по ди
пломатическата поща. Като се знае това, са
мо наивниците могат да се чудят защо след 
идването на американците Космет стана обе
тована земя за мафиотите и най-голям 
център на наркотрафика за Западна Европа 
и САЩ.

Р стъпление, пише на първата си съгласие с международните нор- 
страница най-тиражният бълга- ми. 
реки вестник Труд” в броя си от 

предстоящия 28 август, 
европейски шампионат. Ре-

Освен това обвинение, което 
получи широк публицитет, бъл-участие в

Българският вестник, който гарските вестници продължават 
да поместват и официални свед
ения от ' Бялата книга” за зло-

шили хорицата да поизтощят съперниците си се продава в повече от 500 хн- 
( с осемчасовото пътуване от Белград през ляди екземпляра пише, че освен 
Минск до Дъблин), за да могат след това да на Клинтьн, съдиите следовате- деянията на НАТО през 11-сед- 
ги смачкат на футболното игрище. Какво да ли в окръжните съдилища в Бел- минната брутална агресия срещу 
се прави - не знаят горките, че освен майстор- гРаД> Нови Сад, Пртцина и При- СР Югославия, 
ската игра, инатът е наш отличителен белег. 3Рен са изпратили призовки и на Ежедневникът "Монитор”

Мадлин Олбрайт, Уилям Коен, подчертава, че ’ по време на аг- 
Уеслн Кларк. Тони Блеър, Ро- ресията НАТО не щадеше и де- 
бин Кук, Жак Ширак, Ибер Ве- цатаДори 30% от общия брой 
дрин, Ален Ришар. Герхард Шр- пострадали в бомбардировките 
ьодър, Йозеф Фишер, Рудолф бяха деца! Съобщено е също та- 
Шарпинг, Хавиор Солана и на ка, че 40% от всички ранени по 
други за злодеяния, извършени време на продължилите 78 дни 
по време на агресията на НАТО бомбардировки са деца. 
срещу суверенната държава СР 
Югославия. За тези и такива злодеяния се 

В обширна информация от знае кой е виновен, пише бъл- 
Белград в. "Труд” подчертава, гарският вестник "Монитор”.

ПОЛЕМИКИ В СОФИЯ
Я Зй(.>К<Д1! ЖЕЛЕВ: ВЗРИВЯВАНЕТО 

НА МАВЗОЛЕЯ Е 
ПОЛИТИЧЕСКА ГЛУПОСТ

<<

<)\П<\

Бившият български президент и един от основоположниците на 
управляващия сега Съюз на демократичните сили (СДС) д-р Жельо 

.. Желев нарече взривяването на бившия мавзолей на Георги Ди-
•уази седмица вестник "Братство" остана „итров в София "политическа глупост”.

§ без четири редовни читатели от Звонски Д-р Желев, който междувременно напусна управляващия вБъ- 
край. Пощата тези дни ни върна обратно вест- лгария СДС и стана строг критик на тази партия, заяви, че ”не може 
ниците, изпратени до Павле Павлов и Стра- да разбере мотивите на хората от властта мавзолеят да бъде раз- 
тия Петров в Звонци, Делка Джорджев в село рушен точно десет години след политическите промени в стра- 
Ракита и Поп Милентие Тодосиев в Ясенов ната”, цитира думите му в. "Дума”.
дел, защото получателите били починали. "Сградата на мавзолея в София е сравнена със земята след 
Изразявайки пиетет и благодарност КЪМ по- ,|етвъРтото взривяване и седемдневно денонощно рушене", пише

, софийският в. ”Дума”. А по същото време плевенското общинско 
ръководство поиска Мавзолея да бъде превърнат в черква.

От няколко години вече мавзолеят си беше храм, се казва в 
писмото изпратено до патриарха на Българската православна цъ
рква г-н Максим, пише бтлгарската преса.

рландците си останаха последователни - 
не допуснаха самолет от Белград да ка

цне на тяхно летище. Нищо от това или може 
би точно поради това, че в самолета не бяха 
политици, а членове на югославския национ-

чиналите ни редовни читатели ние се питаме: 
Имат ли те изобщо наследници?

В. Богоев

шш3 СЕПТЕМВРИ 1999 г.



ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТНОСНО СРОКОВЕТЕ, ОБЕМА И КАЧЕСТВОТО
на президента Слободан Мш.он,7 

Iнноиосгавянс ни диктата на силата п афнрмация на р а н н о праниГго^н/наит-1^3' КОИТО тои полага ПРИ воденето на политиката за независимост на Югославия, про
Президент,т на Република- 

,а Слободии Милошевич 
миналия

1ТНС
та е приоритет в нашата работа 
Нашите строители разполагат с 
голям опит в реализацията на та
кива начинания и са способни да 
изпълнят поетите

прие
четвъртък делегация 

на участниците в Първата кон
ференция на донорите за обнов
ление на унищожените 
ни обекти по

задължения
относно сроковете, обемаи ощете- и ка
чеството, което е най-голямата 
гаранция за успешното 
ждане на програмата за обнов
ление.

време на агресията 
срещу нашата страна. На тази 

среща в Белград се бяха 
събрали около 300

прове-важна
участници - 

представители на предприятия, 
банки и Гостите връчиха на през

идента признание за усилията, 
които той полага, водейки поли
тика за независимост на Югосла-

други институции, които 
ще отпуснат средства за изграж
дане на съобщителна инфра
структура, мостове, жилища и 
други обекти с жизнено

вия, противопоставяне на дикта
та на силата и за афнрмация 
равноправието на нашата страна 
и нейното свободно развитие.

Президентът 
поблагодари за признанието и на

значе
ние за нашите граждани и за сто на

панството в страната.
Поздравявайки гостите, пре

зидент,т Милошевич
Президентът Милошевич с делегация на участниците в Първата донорска конференция

Милошевич
подчерта, 

че голямата мобилизация на на
шите строители върху реализа
цията на програмата за обнов
ление на страната и премахва
нето на последиците от агреспя-

ствено за ускореното обновле
ние на условията за по-нататъш
но развитие на нашето стопан
ство и повишаването на жизне
ния стандарт.

ломир Минич, Сърджа Божович 
На приема присъстваха и пр- и Драган Томич, както и предсе- 

едседателите на съветите в Съ- дателите на съюзното и на пра- 
юзния парламент и на Народна- ви гелството на Сърбия - Момир 
та Скупщината на Сърбия - Ми- Булатович и Мирко Марянович.

участниците в тази среща и пре- 
ставителите на Дирекцията за 
обновление пожела успех и 
изрази уверението си,че тяхната 
работа ще допринесе съще-

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ

ПРИОРИТЕТНА ЗАДАЧА - РАЗВИТИЕ 

И ОБНОВЛЕНИЕ НА СТРАНАТА
ПРИЕТО Е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА 

НАЧИНА ЗА 

ИЗДЪЛЖАВАНЕ НА 

НЕИЗПЛАТЕНИТЕ 

ДОСЕГА ПЕНСИИ И 

ПАРИЧНИ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

(От 1-ва страница)
За съжаление все по-очевид

но е, че с умротворителните сили 
в Косово се злоупотребява. Под 
егидата на ООН и пред очите на 
цивилната мисия на ООН и 
КФОР се случват най-тежки 
престъпления против човечест
вото - етническо прочистване и 
масакър на сръбски цивили от 
рода на този в Угляре, които ли
чният състав на американския 
контингент на КФОР преднаме
рено крие от световната обще
ственост.

ще има и излишък за износ. За 
есенната беритба и за сеитбата, 
както и досега, ще обезпечим до
статъчно дизелов гориво, изкус
твени торове и семена, каза ме
жду другото премиерът Мирко 
Марянович в разговор с ръко
водството и бизнесмените в Зре- 
нянин.

Ускоряването на собствени
ческата трансформация е една 
от основните задачи в рамките 
на по-нататъшните реформи на 
стопанството и икономическата 
система. За по-успешна реали
зация на процеса на собствени
ческата трансформация в мал
ките и средни предприятия ще 
бъде преразгледана динамиката 
за провеждането на Закона за 
собственическата трансформа
ция и при необходимост да бъдат 
предложени по-ефикасни реше
ния.

* С това Постановление се регламентира издължаването на 
неизплатените пенсии и други парични принадлежности за май, юни 
и юли 1999 година, така че на всеки пенсионер ще се пресметне 
общият дълг, ще му се даде удостоверение за това, с което тон може 
да си заплати електрическа енергия въглнща или дърва за ото
пление

Ние сме страна на равнопра
вни граждани без оглед на на
ционалността и вероизповедани
ето им и нс можем да се съгласим 
чужди граждани да застъпват уж много загубени живота, стотици 
техните права и интереси. Вой- хиляди бежанци, разрушени 
водина е образец как на едно мя- стове, енергийни обекти, фабри- 
сто при взаимна толерантност и 
уважаване могат спокойно и ус
пешно да живеят граждани от раната, да организираме стопан

ството, да реализираме най-важ
ните социални цели, да защитим

Мирко Марянович

На заседанието си и сряда (25 татъшното провеждане на ре- 
август), председателствано от формите, 
премиера Мирко Марянович,
Правителството на Република билно снабдяване на пазара спе- 
Сърбия прие Постановление за тролни деривати правителство- 
начина за издължаване на ненз- то прие и постановление за це- 
платените пенсии и други парим- нитс на нефтните продукти. С 
ни принадлежности в Републи- това постановление цените на 
канския фонд за пенсионна и ин- тези изделия се съгласувате вно- 
палидна осигуровка, с което сс сните цени след покачването на 
регламентира издължаването на цената на петрола и неговите де- 
иеизплатенитс пенсии и други ри ватите на световния пазар. Ед- 
парични принадлежности за май, повременно с това правителст- 
юни и юли тази година, и то така, вото намали и акцизите и данъка 
чс за всеки пенсионер ще се из- върху оборота на деривати от 
числи дължимата сума и ще му петрол средно с 20 процента. На- 
се издаде удостоверение за това, правени са и корекции на цените 
с което той ще може да си плати на дериватите от пе трол с на- 
електрическята енергия, въгли- маления данък и акциза, с което 
ща или дърва за отопление. По ще се създадат възможности за 
такъв начин чувствително ще сс нормално снабдяване на пазара, 
подобри материалното положе- Новите цени на дребно уважават 
ние на пенсионерите и ще се обе- икономическите интереси на 
зпечи защита на социално зае- вносителите при еднакви ус- 
трашените категории граждани, ловия да внасят деривати от пет- 
което е една от приоритетните рол и да ги пускат на пазара, се 
цели на икономическата попити- казва в съобщение на Министер- 
ка през второто полугодие на ството на информациите на Ре- 
1999 година и една от ст- публика Сърбия, 
ратегическите насоки за по-нп-

мо-

С цел да се обезпечи ста-ки, болници, училища и жилища. 
Успяхме обаче да отбраним ст-

За предприятия та от листата 
на специалната програма ще об- 

възможността да им
различна националност, каза пр
емиерът Марянович.

СР Югославия и Сърбия се стандарта на гражданите, подче-
стремят към развитие на добро- рта премиерът, 
съседските отношения и сътруд- Увеличението на производо
ничество, ненамеса във вътре-

съдим
дадем едногодишен срок, през 
който те да си намерят стра те
гически партньор. Доколкото не
успеят да направят това, ингер- 
енциите за преговаряне ще по-

по-твото и износа през второто
шните работи на страните и уви- лугодие нл 1999 година е наша
жаване на суверенитета, терито- приоритетна задача. Охрабряв- 
риалната цялост- и ненарушимо- ат ни фактите, според които про-

мишленото производство през 
увеличено с 13,3% всравн- 
юни. Това показва, чс про-

еме държавата.
На обществените предприя

тия ще помогнем така, че ще ан
гажираме специализирани ре
публикански изследователски 
институции, за да им помогнат 
при
стта на капитала, изготвянето на 

за икономическо-

сття на международно признати
те граници. Ние смятаме, че с 
цел да сс постигне стабилност в 

балканските страни

юли е
ние с
дължана започналото през юни 
повишаване на производството.

и съжи-
региона
трябва да се обърнат е лице 
себе си и взаимно-изгодното си

изчисляването на стойно-към
По-добрите резултати 

с вяване го на стопанството повли
яха и за средното увеличение на 
заплатите е 15 процента.

Очаква се също така добра 
есенна реколта - царевицата е 
отлична,както и захарното спе
кло, слънчогледът и другите ку- 

. Топа е гаранция за добро- 
ла-

програмите 
финансова консолидация и пре
структуриране. Тези мерки ще 
бъдат операционализирани мно
го скоро за да осъществим це
лите си за по-ефикасно стопан-

сътрудничсство. В съзвучие 
Критската декларация 
страни в региона трябва да раз
виват сътрудничеството си в о(7_ 
ластга на инфраструк турата, съ
общенията , те ле кому ни каци ите 
и енергетиката.

За отбраната на жизнените лтури ^тр,...,ия
си национални интереси ние за- то снабдяване на в ’ ( 
платихме най-високата цена: е зар е мляко, месо, шхлр

всички

испане на предприятията, а с 
това и за повишаване на стан
дарта на работниците, каза пре
миерът Марянович.
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ОТ ПОСЕЩЕНИЕТО НА РАДМИЛА ВИШИЧ, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЗА ИНФОРМАЦИИ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ НА ТВ-ЦЕНТЪРА 
НА РТС В НИШ, РАДИО НИШ И ИЗДАТЕЛСТВО "БРАТСТВО"

РЕГИОНАЛНА ТВ-ПРОГРАМА ЗА ЮГОИЗТОЧНА СЪРБИЯ

н Димитровград.

Радмила Внишм посети най- 
напред ТВ-ценгьра на РТС' и 
Ниш, к ьдето от I ссптсмарп за
почна да се подготвя и излъчва 
регионална програма. По този 
повод тя заяви, че правителст
вото на Република Сърбия и 
РТС' създадоха всички условия 
за възстановяване излъчването 
на ТВ-журнала на български ез- 
пк, е кое го се осъществява н пра
вото на националните малцинст
ва да бъдат информирани на ма
йчиния им език. Тя подчерта, че 
в студиото на Тв-центъра в Ниш 
са осигурени и всички техниче
ски и кадрови условия за някол
кочасово ежедно излъчване на 
програма от мозаичен тип, която 
ще могат да следят зрителите на 
една трета от територията на Ре
публика Сърбия.

- С гази програма граждан
ите на Сърбия получава г твърде 
много - получават вярно, обек
тивно и точно информиране, т.е. 
условия за такова информиране. 
Това също така е и доказател
ство, че всичко онова, което след 
прекратяването на агресията 
срещу нашата страна обеща пре
зидентът на Югославия Слобо- 
дан Милошевич се осъществява, 
въпреки настояпанията на тези, 
които биха искали на улицата да 
рушат, както и на онези, конто

локъсване на Сърбин и осъще
ствяване на онези планове, ко
ито през войната не успяха да 
бъдат осъществени. Но ние, съв
местно с Правителството, с Ми
нистерството за информации и с 
РТС, полагаме усилия и Димит
ровград в началото на септември 
да получи сигнал на РТС.

В Радио Ниш бс разговаряно 
за създаване на технически, ор
ганизационни и кадрови условия 
за реемитирането на предава
нето на Радио Ниш на български 
език по вълните на Радио "Цари
брод" и Радио Босилеград. Беше 
заключено, че журналистите от 
тези местни радиостанции тряб
ва да се ангажират в изготвянето 
на предаването, така че в него да 
има повече информации из Ди
митровградска и Босилеградска 
общини. Същевременно и реда
кцията на предаването в Ниш тр
ябва кадрово да се подсили.

В издателство "Братство” 
заместник-министърът за ин
формации Радмила Вишич, чле
нът на Управителния съвет Ву- 
койе Лукич и председателят Ни
кола Стоянов разговаряха с ди
ректора Венко Димитров и глав
ния редактор на изданията на 
"Братство” Денко Рангелов по 
кадрови и финансови въпроси.

Д. р. - в. д.

ние, когато се касае за приема- 
пек» на програми те иа РТС, ре
спективно на официалните ин
формации, и след разрушаване
то иа ретранслатора цял един ра
йон остана без тези сигнали. За 
нас това с особено важно, защо- 
го както и към останалите спе
цифични краища на Сърбия, та
ка и при нас чуждите интереси 
действат особено агресивно в 
областта на пропагандата. И до- 
като Димитровград остана без 
сигнала на РТС, други засилиха 
своите сигнали, така че на тери
торията на наша та община сега 
доминира т чуждестранни сигна
ли. Това вероятно не е случайно 
- това е с цел по-нататъшно раз

яснят дп ни пречат по въздух. (Сл
едователно се касае за ИЛТ(), за 
САЩ, коиго се опитват да съз- 
дадат информационен пръстен 
около Сърбия, по те не могат да 
спрат истината в ('ърбия, без ог
лед че има т и такива хора както 
Джпнджич, кои го мислят, че ра
зрушаването на ретранслатори
те п нашата страна е техен шанс 
с л ъжи да грабнат иласгта. Мие 
имаме по-важна и спешна рабо
та, а това е обновлението на ст
раната, както и пие тук в този 
информационен, регионален це
нтър в Ниш има те попи задачи - 
п новите условия всички граж
дани на този регион да бъдат ин
формирани обективно, точно, 
вярно н навременно, на езика, 
кой то най-добре разбира т, а то
ва е езикът на истината. Разбира 
се. това се отнася п за българ
ското национално малцинство, 
към което в нашата страна, бла
годарение на Правителството на 
С ърбия, се има еднакво отноше
ние във всички сфери па живо та, 
включичелно и в областта на ин
формирането, - заяви между др
угото Радмила Вишич.

По същия повод председате
лят на Дими тровградска община 
Никола Стоянов заяви:

- Наистина Дими гровград ос
тана в информационно затъмне-

Рндмилп Вишич

В благодарствено писмо, което получи тези дни директорът 
” Братство” от Министерството ма информа- •на издателство 

цнмте на I*. Сърбия се казва:
”Слсд неотдавнашното посещение на ”Братство" разбрахме, ] 

иМиши‘|” и вие лично дадохте г олям 
” Братство”, съответно за иифор-

че вашата печатлипа
принос за излизинето на в. 
мирансто на бз.лгарското малцинство и но време на
агресията срещу нашата страна.
От името на Министерството за информации лично Ви благо
дари, че проявихте разбиране но въпроса за недостига иа фи
нансови средства. Министерството за информации ще съумее 
да цени това и в нашето бъдеше сътрудничество.
С благодарност и уважение 2а местим к-м ии и сгьр 

Радмила Вишич

ПРЕДПРАЗНИЧНО ИНТЕРВЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОС В ДИМИТРОВГРАД НИКОЛА СТОЯНОВ

НАШАТА СЪДБА Е В НАШИТЕ РЪЦЕ
Какво ще кажете за чзвънс то

па нскшпе дейности ?
- Що сс отнася до образование

то, културата, здравеопазването, 
спорта п информирането, това са 
области, които през последните 
години се движат по възходяща ли
ния в своето развитие. Факт е. че 
във всички тези области общината 
с завземала значително място. Но 
общото положение застрашава да 
спре развитието на тези дейности, 
особено сега, след агресията, ко
гато материалните ограничения са 
големи. Тона налага да търсим на
чини как да се запази достигнато
то, без да сс спре развитието и да 
не останат последици. Това сс от
нася и до здравеопазването, култу
рата и образованието.

Независимо от всички трудно
сти, които са налице, все нак нещо 
се нрави, преди всичко в областта 
на комуналната инфраструктура.

- Факт с, че напоследък, въп
реки всички ограничения, които 
споменахме, Димитровград нап
рани най-голяма крачка тъкмо в 
тази област. Тона са видими резул
тати на отделни, да ги наречем ме
ханизми, коич о са прилагани за об-

ка че резултатите са много малки. 
Точно поради това и съвкупното 
положение, и натискът върху 
останалите субекти на територия
та на общината е голям - поради 
слабите ефекти от ползването на 
този потенциал. Но все пак ние сме 
убедени, вярваме, че ще настъпят 
промени в отношенията и ние сме 
готови да започнем да ползваме 
граничния преход щом обстанов
ката се промени.

Какво ще поръчате на съграж
даните ни но повод празника ?

- Тазгодишния 8 септември от
белязваме под знака на два юбилея 
- 55 години от освобождението и 25 
от побратимяването на нашата об
щина с Александровац Жупски. 
Историческа съдба е да отбележ
им тези два юбилея в годината на 
агресия срещу нашата страна, кое
то м определи нашето отношение 
към тези юбилеи. По повод Деня 
на освобождението ще проведем 
тържествено заседание на Общин
ската скупщина, което ще бъде 
съобразено с обстановката. Целта 
ни е да изтъкнем тези юбилеи, да 
изтъкнем отделни лица и колек
тиви, които са дали принос за 
афирмацията на нашата среда, на
граждавайки ги със Септемврий
ски награди.

С оглед на сложността на вре
мето, в което живеем, основно по
слание към гражданите по повод 
Деня на освобождението е, че ние 
нямаме друг избор, освен да сс ст
ремим към реализацията на прие
тите развойни програми, ние сами
те да бъдем носители на реализа
цията, а правителствата и остана
лите институции да ни помогнат в 
това. Нашата съдба е в нашите ръ-

страхотсн сри в на стандарта и ма
териалното положение на работ
ниците. Това значително разст
ройва отделни колективи, предиз
виква чести промени на ръковод
ствата, които всс о1це нс са намер
или начини за адекватно разреша
ване на проблемите в тези колек
тиви. Нашата оценка е, че е необ
ходимо включване на Правител
ството и други съответни инсти
туции. Но преди всичко, според 
нас, е необходимо да се засили про
цесът на трансформация като един 
от методите за преодоляване на на
трупалите се проблеми. В иовече- 
то фирми не са напълно ясни и про
грами ите насоки. От друга страна, 
голям проблем в повечето колек
тиви е и недостигът на истински 
кадри, които с нов, съвременен по
дход да допринесат за по-добра ра
бота. Този процес нито е лесен, ни- 
то е бърз, но все пак е неминуем и 
сс отнася до цялата икономика.

А когато става дума за сел
ското стопанство ?

- Ние упорито и от години под
чертаваме големите потенциали в 
тази област на територията на об
щината, обаче кризата и тук с на 
лице и до сега ангажирането на 
тези мощности е изключително 
скромно. От друга страна, видимо 
е инертното отношение на субек
тите в селскостопанските органи
зации
общината, които трябва да бъдат 
носители на реактивиране на тези 
ресурси. Ние, като общински ор
ган, се опитваме да направим нещо 
за ревитализацията на селата чрез 
скромен аграрен бюджет, което 
има широка подкрепа сред насе
лението. Това е пътеводител за 
по-нататък, но общината сама не 
може да изнесе това на гърба си.

езпечаването нп средства, от една 
страна, но и резултат от дейности 
на носителите на тази политика и 
хората, които на практика са реал
изирали заплануваното. Това са 
резултати от изграждането на зна
чителни обекти в областта на ин
фраструктурата и ние и занапред 
ще полагаме големи усилия разви
тието на тази област да продължи 
и в тези крайно ограничаващи вре
мена. Досега, благодарение на го
лемите усилия на комуналната ор
ганизация. Общинската скупщина 
и други, успяваме в това отноше
ние. Сега ни предстои една също 
значителна активност, а това е те
лефонизацията на Забърдието, ко
ято вече започнахме заедно с 
ТЕЛЕКОМ-Сърбия.

Преди обосновавахме развити
ето на общината с граничния пре
ход. Сега транзитните пътници ги 
няма.

Никола Стоянов

Осмп септември, Денят па ос
вобождението на Димитровградс
ка община, ще мине под знака на 
два юбилея: 55-г олшншшата от ос
вобождението н 25-годпп1Н11пата 
от подписване на хартата по сбра- 
тпмянане между Димитровград н 
Александровац Жупски.

Двата юбилея са достатъчен 
повод да попитаме председателя 
и а Общинската скупщина г-н Ник
ола Стоянов за неговото виждане 
за сегашното положение в общи
ната:

-Да, наясно сме, че граничният 
преход е един от най-силните по
тенциали за развитие на общината. 
Обаче, колкото повече навлизах
ме в разрешаване на прехода, за да 
го ползваме, толкова повече об
стоятелствата бяха против нас, та-

- Тази година ознаменуваме 
Деня на освобождението на общи
ната след като страната преживя 
невиждана агресия ог НАТО и 
съюзниците му. Общината не е 
претърпяла директни щети, освен 
ретранслатора на Козарица, но 

общото
положение, което в Сърбия и СРЮ 
е изключително тежко, в остра 
форма се отразяват и на терито
рията на общината. Положението 

стопанството

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
В ДИМИТРОВГРАДна територията напоследиците от

ЧЕСТИТИ
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ В ОБЩИНАТА

също
изключително трудно и то трае по
чти едно десетилетие, колкото е 
съвкупната криза и санкциите. В 
отделни колективи са изчерпани 
всички запаси, което предизвика

в е

ДЕНЯ НА СВОБОДАТА
цс.

А. Т
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БОСИЛЕГРАД
СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

55 ГОДИНИ СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ ФАШИЗМА

ГОЛЯМА строителна площадка
отбор на Общинската скупщина гово°Ж*° гсСТ° На Сурдулишка община от фашизма, Бранимир Ристич, председател на Изпълнител- 

- Периодът на извървянит 55 Р» за .. -годишните постижения, настоящото положение и предстоящите планове на общината.

години се характеризира за нашата областта'и10**0™’ ведомствата в ците от натовските бомбардиров- година. В това отношение пряка 
о щина с плодотворна дейност във цитлна * а културата, спорта, со- ки на 6 и 27 април са катастро- помощ ни оказаха Правитсл- 
всички сфери на обществения жи- то' ‘ а защита> здРавеопазване- фални. Унищожени или разруше- ството на Рспубликата.съответ- 
вот. Не е имало година, когато на ра Си но'възпитателната сфе- ни са над 700 обекта с двадесетина ните министерства, както и сто- 
този бележит ден да не открием по имаме ВНИТ.СЛНО до^Ри резултати жертви. Затова, след обществено- лански колективи от нашата об- 
някой нов стопански, инфраструк- с и ° ° ласттл на стопанската политическата и стопанска струк- щина и извън нея, подчертава пре- 
турен, спортен или културен обе- ПОв°Д 55-годтшшната от ТУР3, дРУга наша приоритетна ни дседателят на Изпълнителния от-
кт, учебно-възпитателно или здра- Освобождението на Сур- задача е до края на есента да въз- бор на ОС, Бранимир Ристич.

дулпшка община от становим всичко, което разруши и Говорейки за предстоящите
фашизма, на Пстнсснгсм- уНИЩОЖИ нлтО'агРесорът. При тенденции на развитие на общи-
впиш• • • това приоритет ще имат обектите, ната, между другото Ристич под-
" рОВСДс които са най-необходими. В това черта, че след премахване на пос-

отношение добре сме се организи- ледиците от бомбардировките, 
културно-забавна програма. рали и засега планираните темпове традицията във всички сфери ще 
Доклад за развойния път на се реализират успешно. Възстано- бъде продължена, дори с по-уск-
обищната щс изнесе нрсдсс- вявансто на училището "Йован орени темпове.

Йованович - Змай” приключи на- Приключвайки разговора, пр- 
време и учениците вече заеха уче- едседателят на Изпълнителния ет
ническите си скамейки. Добре на- бор на Общинската скупщина в 
предва строежът и на двете здрав- Сурдулица отправи честитки към

всички свои съграждани за пред
стоящия празник - Пети септември 
- Деня на освобождението на Сур- 

ства ще се настанят в нови сгради, дулишка община от фашизма, 
а останалите - до края на този ме
сец или до средата на ноември тази
ЯЪЯЯЯЯЯЯЯЯЯХЯШЪгЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЪаЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЮЯЪЯЯЯЯЯ

ЛЕК ВОЙНИКЛЪК 

И ДОБРО ЗДРАВЕ, 
НОВОБРАНЦИ!

По повод Пети 
нмя

Отбиването 
жба е патриотичен

на военната слу- 
и свещен дъ

лг на всеки наш гражданин и пре
дставлява прелом за всеки 
деж, каза

мла-
между другото Сърд- 

Спасич, представител
вно заведение. Само през послед- 
нитс дпе-три голини нашата общи- 
на се обогати

жан на гр
аничния баталион в Сурдулица, 
на традиционалното

с още няколко зна
чими обекта. Ще 
кои от тях. Сградата за служите
лите на министерството за вътре
шни работи, сградата за културна
та дейност на ромите, за потреб
ностите на ПТТ-съобщенията, сг
радата на съда. двата басейна, бла
гоустроихме и асфалтирахме два
десетина

тържество, 
устроено по повод заминаването 

новобранци от Босилеградска 
община в Югославската войска. 
Обществено-политическата

посоча само ня- гържествено заседание е!
на

об
становка, когато вие заминавате 
в казармите, е много по-стабил- 

добра, отколкото преди, 
ето е благоприятна основа за лек 
воиниклък и добро здраве, което 
аз от все сърце ви пожелавам и 
очаквам от всички вас да бъдете 
добри войници, успешно 
ладеете възложените ви от ко
мандирите и военното началство

дателят на ОС Мирослав 
Стоилкович.
На заседанието щс бъдат 
връчени и установени пето- 
септсмвройски признания,

на и ко- километра улици в града 
и в някои села, подменихме ни ведомства, както и на разруше

ните жилищни обекта. За Деня на 
Емолема на града, грамоти и освобождението няколко семей-
парични награди.

зна
чителна част от електромрежата. 
довършихме модернизацията 
магистралния път Сурдулица 
Владичин хан. изградихме фабри
ка за бутилиране на екологично 
чиста питейна вода с възможност 
за нейното разширяване, ремонти
рахме пътя към Власина, която с

на
м. я.

да ов- деиност, въпреки че през послед 
ните няколко години имаше сери 
озни затруднения и претпятствия 
Почти всички : ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА Е 

В СУРДУЛИЦА
задължения и да бъдете достой
ни бранители на страната 
за той в поздравителното си 
ово.

промишлени пред 
приятия и цехове отчитат дори пр- * 
ез призмата на тежкото икономи- * 
ческо положение добри стопански х 
резултати, което също така ни да- х 
ва добра основа за по-нататъшно *

ни, ка-
природните си прелести и еколо
гично чиста среда трябва да стане 
привлекателно място не само за 
наши гости, но и за туристи от чуж
бина. Всъщност власинският ком
плекс в близко бъдеще тряба да 
бъде главно звено в икономическ
ото и стопанско развитие на об
щината. Осезателен напредък пр
ез този период бележат и общест-

сл-

От името на Общинската ск
упщина бъдещите войници поз
драви и им пожела щастливо и 
успешно завръщане Васил Йо- 
ванчов, председател на Изпъл
нителния отбор на Общинската 
скупщина, като каза: '‘Изпраща
йки ви в Югославската войска, 
никой от нас не се съмнява, че и 
вие, както и всички генерации 
преди вас, ще бъдете добри и 
прилежни войници, макар че в 
казармата ви очаква нов начин 
на живот.” Радомир Йойич, ко
мандир на полицията в Босиле
град, в приветствената си реч им 
поръча да слушат своите 
командири и им напомни че вой
ската е всеобхватно училище, 
което калява младите като им 
отваря път към бъдещия живот.

Тържеството, на което при
състваха и представители на 
трудовите колективи, Отдела на 
военното коменданство от Вра
ня в Босилеград и други гости, 
беше спонсорирано от Общин
ската скупщина.

ЧЕСТИТИ

* НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНА ТА
«

икономическо развитие.
Хубавата традиция, с която до- « 

сега посрещахме рождения ден на ® 
нашата община, тази година обаче * 
значително е изменена. Последи- я

5 СЕПТЕМВРИ - 
АЕНЯ НА СВОБОААТА

Ц « « « « X X X » -А № № * « « 4< « « X X X .4 » » № <г * <» « « К « X X » » » » 6 * * « « « « X 3

В БОСИЛЕГРАД НА ОСМИ СЕПТЕМВРИ - ДЕНЯ НА ОС
ВОБОЖДЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА ОТ ФАШИЗМА

ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕ НА БА- 
БУШНИЦА

ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ, 
ОСМОСЕПТЕМВРИЙСКИ 
ПРИЗНАНИЯ, ФОНТАН...

БОГАТА ПРОГРАМА
Шести септември, Денят на ос

вобождението на Бабушница и 
лужнишкия край, ще бъде отбе
лязан с богата програма и тържес
твено заседание на Общинската 
скупщина.

Тържествата започват на 2 се- 
птемри с посещение на роднини на 
загинали бойци. На 3 септември в 
19 часа ще се проведе среща на 
писатели и творци от Лужница и 
промоция на книгите "Песен от из
вора на живота" и "На моята Дър
вена ябълка дар” от Велимир Веля 
Джорджевич. В събота, 4 септем
ври, в 11 часа тържествено ще бъ
де пусната модернизираната "Нс- 
гошева улица" и част от улица 4 
юли, а половин час по-късно в гра
динката на хотела щс се проведе 
турнир по шахмат. В неделя, 5 сеп
тември, скаутският отряд "Лужни- 
шки партизани” организира марш 
но пътищата на свободата. В 13 
часа п Местната общност на Мало 
Кърнино щс бъде пусната в дей
ствие ПТТ-централа, в 19 часа са

уличните надбягвания, а в 19,30 
"думата имат шампионите по ка
рате, баскетбол...” В 20 часа на 
площада в центъра на Бабушница 
ще сс проведе "Вечер на музика
та”.

бъдат организирани футболни ша
хматни състезания, а е запланува
но да се открие и изложба на худо
жествени творби.

През последните няколко го
дини поради санкциите, а сега и аг
ресията, в общината почти спря 
инвестиционната дейност в стопа
нството. Освен поддържането и 
изграждането на обекти п област
та на инфраструктурата, финанси
ращи се от Дирекцията за строи
телни площи и пътища и от мест
ното самооблагане, други капита
ловложения почти няма. И но слу
чай сегашния празник няма обек
ти, които да сс открият, пито пък 
да започне изграждането на нови. 
Единственото, което сс очаква, с в 
Босилеград (пред някогашния На
роден магазин) да сс открие чешма 
с фонтан. За изграждането на обе
кта, което е в ход, щс бъдат по
харчени около 45 хиляди динара, а 
те са осигурени от ОС. Идейното и 
техническо решение са изготвили 
строителните инжинери и ОС, а 
работите провежда Занаятчийска
та кооперация "Стандарт” от Бо
силеград.

На Осми септември - Деня на 
освобождението на Босилеградска 
община от фашизма - ще бъде про
ведена тържествена сесия на Об
щинската скупщина, на която се 
очаква да присъстват и предста
вители на Пчински окръг, съсед
ните общини, предприятията, ор
ганизациите, ведомствата и на ме
стните общности. На сесията щс 
произнесе реч председателят на 
ОС Сотир Сотиров, който освен за 
приноса на хората от Босилеград- 

освобождснисто на общи-

Самият ден на освобождение - 
6 септември - започва с ученически 
час, наречен "Лужница през вой
ните" и тържествено заседание на 
Общинската скупщина с поздрави- 
тел на реч на председателя на скуп
щината Драган Божпловпч. Поло
вин час по-късно ще бъдат поло
жени венци пред паметника в цен
търа на града и организирано рису
ване на най-малките по асфалто
вото платно. Ще бъде открита и 
изложба в Културния дом. В Деня 
на освобождението ще бъде пус
ната още една ремонтирана улица 
- "Ивица Миладинович", след кое
то щс бъде посетен новооткритият 
стационар към Здравния дом в Ба
бушница.

м. я.

ско за
ната и страната, ще говори за до
сегашното 55-годишно следвоенно 
развитие и за по-нататъшните раз
войни планове на общината.

пчински 

окръг -
ВРАНЯ

Очаква се на тържествената 
бъдат връчени Осмоссп-сссия да

тсмврийски признания и награди 
колективи и отделни лица, ко-

ЧЕСТИТИ
на

об- А.Т.ито са дали принос в различни
В момента все още иристи-ласти.

гат предложения от колективи, мс- 
общности и организации за 

и на-
> ДЕНЯ НА 

СВОБО
ДАТА
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"БАЛКАН" В КРАЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕЗОНЗАСЕДАНИЕ НА ОКРЪЖНИЯ ОТБОР НА СПС ЗА ПИРОТСКИ ОКРЪГ

ПЪЛЕН ПРОВАЛ 

ПОРАДИ ОБЕКТИВНИ 

ПРИЧИНИ

ВЪЗОБНОВЯВАНЕТО Е НА ПРЕ
ДЕН ПЛАН

Окръжният отбор ни СПС 
разгледа отношението на тази 

м Пи-

наеочеии към защитаването на 
самостоятелност*, незаиисимо-

В края на миналата седмица 
в Пиро т се проведе сз.вмесно за
седание на Окръжния отбор на спа, териториалния иитегритет 
СПС' за Пиротеки окръг и Об- и суверени 1*ет на нашата родина, 
щинския отбро на СПС' в Пирот, нейното В'1»зобновяване, разви

тие и реформиране, в съзвучие

и сега, особено графикът на го
риво, което лак не е от голяма 
полза за "Балкан”. Разбира се
зона сс отразява на работата и на 
такива фирми какваго с "Бал
кан”.

Най голямото гостилничар- 
ско туристическо предприятие 

територията на Дими тровгра
дска община "Балкан" от току- 
що изминалия туристически се
зон няма почти никаква файда, 
иззъкиа генералният му дирек
тор Йордан Димитров. Разбира 
сс, провалът на сезона не е по 
вина на заетите или ръководст
вото на фирмата, а поради обек
тивни причини, поради които сс 
провали туристическия 
цялата страна. Това с преди 
всичко агресията на НАТО, по
ради която почти напълно бе 
спряно движението на транзит
ните туристи. Единствено товар
ният транспорт отбелязва няка
кво движение преди агресията, а

партия с другите партии 
ротски окръг и общини те, вклю- 

него. Идея та и Сърбия да начени и
ее сформира преходно правите
лство е отхвърлена категорич

на заседание го присъства ноли-
със световните интеграционнигическият координатор на тази 

партия за Пиротеки окрз.т Сра.- процеси.
джан Николич, как го и чле- СПС ще сътрудничи е вси- 
нопете на Окръжния отбор на чки, кои то искреио се с тремят да 
СПС от Димитровград, предно- осъществят тези цели. Предво
ждани отм-р Драган Колев, ире- жихме на всички парламен тарни 
деедател на ОО на СПС в Дими- партии, съобразно тяхната пар- 
тровград и секретар на Окрт.ж- ламентарна сила, да допринесат

на набелязан-

ио, а за инициативата за орга
низиране на предсрочни репуб
ликански избори с казано, чс 
СПС не се страхува от избори, 
тъй като при условия с участ
вала п тях и е получавала довер
ието на гражданите, които мно
го добре знаят какви са техните 
интереси и коя партия най-ен
ергично ее застъпва за тях.

- Избори и Сз.рбия ще има. Те 
ще бъдат организирани тогава, 
когато на Сз.рбия бъдат необ
ходими. В момента приоритет 
има обновление на страната, 
беше категоричното заключен
ие на водачи те на СПС в окръга.

Що се отнася до настъпваща- 
в "Балкан" изтък-та есен и зима 

ват, че предстоят трудно решими 
проблеми при обезпечаването 
на гориво 
тите и деловите помещения. 
Опитите това да се реши съссоб-

за отопление на обек-

ссзон в
ната организация на социалисти- за реализацията

и те цели, влизайки в състава ни
стисни усилия нс са дали резул
тат. Но докато "арне" застудсе, 
в "Балкан" се надява т, че все пак 
ще намерят някакво подходящо 
решение.

те.
Обсъдена сактуалнатн поли- леги тимни тис инсти туции на 

тнческа ситуация в републиката системата. Заради това решение
социалистите нито един момен т 
не изгубиха и

и е констатирано, че опозицион
ните сили, които пропагандира т 
политиката на САЩ и НАТО политическия си ндентитет

частица от А.т.
на

продължават със срамните на- народна, прогресивна, хумин- 
иадення срещу СПС и предсе
дателя на СРЮ. Как то и много ен тирана пар тия. Така ще бтз.де н

в предстоящия период, бе казано

иегпчна и социалистически ори-

”СВОБОДА”С 

КОНКРЕТНИ ЩЕТИ ОТ 

БОМБАРДИРОВКИТЕ

пъти досега ние ще преодолеем 
тези натисци с решителни акции, на заседанието. Б. Димитров

IщшПИРОТСКИ ОКРЪГ - ПИРОТ I
ЧЕСТИТИ СТОТИНА ЧЛЕНОВЕ НА ДИ- 

МИТРОВГРАДАСКАТА СПС 
тези дни станаха абонати на вес
тник ”Политика”. Изхождайки 
от факта, че в много среди н на
шата република ретраслаторите 
на държавната телевизия и ра
дио са разрушени или сериозно 
повредени и че членовете на 
тази партия не могат да се за
познават по подходящ начин с 
актуалнитс политически, сто
пански, културни и други съби
тия в нашата република, Глав
ният отбор на СПС неотдавна 
взе решение да абонира част от 
членовете на тази партия в опре
делени общини за споменатия 
ежедневник.

Димитровградската конфек- вителството на Сърбия, която да 
ция "Свобода" е единственото го разгледа и да се компенсират

щетите. Междувременно, дока-ДЕНЯ НА СВОБОДАТА предприятие на територията на 
общината, което има директни то се чака становището на пра- 
щети ог натовските бомбарди-ПА РАБОТНИЦИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ П 

ДИМИТРОВГРАДСКА И БАБУШНПШКЛ ОБЩИНА
вителствената комисия по този 
въпрос, в "Свобода’ са в ход 
подготовки за раздвижване на

ровки. На пръв поглед това е 
малко нелогично, ако се има 
предвид, че освен ретранслатора производството, което вече ня- 
на Козарнца, нищо друго на колко месеца е в застой. Според 
територията на община та не е обстановката , в която се намира 
засегнато от
по време на 11-седмичната агре-

срещу нашата страна. Става тояванията на фирмата са да 
и обезпечи суровини за периода 

стоките в тях. които са се нам и- есен-зима. За набавката на ма
ри ли на територията на южната териали са необходими около 
сръбска покрайнина Косово и един милион и триста хиляди ди- 
Метохия. Такива магазини е нара. които твърде трудно се 
имало седем, един от които е соб- получават, тъй като 
ственост на "Свобода". От ма- на фирмата е блокирана поради 
газините и от готовите облекла, пристигналите за изплащане кр- 
в тях няма и следа. Както едити и лихви. Наистина значи- 
изтъкват в "Свобода", касае се телна част от кредитите с големи 
за готова продукция на стойност усилия все пак са издължени. В 
един милион и 240 хиляди ди- "Свобода” изтъкват, че доколк- 
нара. Косвената щета е многок- ото подсигурят средства за 
ратно по-голяма. суровини, прозводството би мо-

Изхождайкн от това положе- гло да започне от началото на 
ние, ръководството на конфек- този месец, 
цията е отправило искане към 
компетентната комисия на пра-

ПИРОТ

УЧРЕДЕН РЕГИОНАЛЕН 
ОТБОР НА ЮДЦ

бомбардировките страната, ще се работи един
ствено за домашния пазар. Нас-

сия
дума обаче за магазинитечленове на Главния отбор на 

тази партия, бе казано, че ЮДЦ 
настоява за нови републикански 
избори и че се противопоставя 
на всички опити, които целят да 
рушат актуалната власт по неле
гален начин, респективно чрез 
насилие. ЮДЦ има отрицателно 
отношение към идеята да се 
сформира преходно правител
ство, което не би имало подкре
пата на парламентарното мноз
инство. В по-нататъшната си 
дехйност ЮДЦ ще посвети го- 
хлямо внимание на правата на 
националните малцинства, беше 
изтъкнато на събранието.

В края на миналия месец в 
Пирот беше учреден регионален 
отбор на Югославския демокра
тичен център (ЮДЦ). На учре
дителното събрание присъства
ха и лидерите на тази партия в 
Димитровградска община. Реги
оналният отбор на ЮДЦ обеди
нява общинските отбори на пар
тията в Пирот, Димитровград, 
Бабушница, Бела паланка, Свъ- 
рлиг и Княжевац. За председа
тел на Регионалния отбор бе из
бран Жслко Делчев, председат
ел на ОО на ЮДЦ в Пирот, кой
то същевременно е и подпредсе
дател на ИО на ЮДЦ.

На учредителното събрание, 
на което присъстваха няколко

сметката
РЪКОВОДСТВОТО НА гид 
ВЗЕ РЕШЕНИЕ да отпусне 
кредит на своите работници за 
покупка на обуща в магазина на 
тази фирма в Димитровград, тъй 
като н момента не разполага с 
достатъчно нари за изплащане 
на заплатите нм. Кредитът е на 
стойност 900 динара. Интср 
на ” гидовцитс” и членовете на 
семействата им за покупка на 
разни видове обувки е голям.

ссът

А.Т.
Б. Д.Б. Димитров

БОСИЛЕГРАД

БЕЗ ПО-ГОЛЕМИ НАРУШЕНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СПОКОЙСТВИЕ
нашата община е имало само 5 автомо
билни произшествия с материални щети. 
но без жертви.

Изострената обществено-икономи
ческа и стопанска обстановка изисква от 
гражданите и всички институции макси
мално да се ангажират за преодоляването 
на трудностите и осуетяването на незак
онните деяния. В това отношение осо
бено о тговорна задача имат служителите 
на отделението на вътрешните работи и 
инспекциите, действащи в нашата общи
на. От тяхната бърза, ефикасна и коор
динирана дейност зависи каква ще бъде 
личната сиг урност на гражданите.

Това между другото беше изтъкнато 
на последното заседание на Общинската 
скупщина, на което отборниците изслу
шаха информация за състоянието на об
ществения ред и спокойствие на терито
рията на общината. Информацията беше

шенн 22 нарушения п нередности. Най- 
често те са направени в кафенетата или 
по улиците през нощта. Окуражва фак
тът, че и този вид престъпност, в срав- 

същия период 
година, е намален с 50 на сто. Твърде 
малко са били нарушенията по време на 
агресията на НАТО срещу нашата 
страна, което, както подчерта начал
никът на Отделението на вътрешните 
работи, потвърждава сериозността и до
брото поведение на гражданите по време 
на военното положение.

Информирайки за състоянието и бе
зопасността на движението, Маринкович 
изтъкна, че и в тази област нарушенията 
значително намаляват. През първата по
ловина на годината на територията на

изнесена от началника на Отделението 
на вътрешните работи в Босилеград Вн- 
дое Маринкович. Той между другото под
черта, че състоянието е добро или в гра
ниците на допустимото.

Маринкович изпъкна, че през първа
та половина на тази година нарушенията 
и в областта на стопанската престъпност, 
и в областта на движението, както и уг
лавните престъпления в областта на об
ществения ред, значително са намалели в 
сравнение с миналата година.

През първите шест месеца на годи
ната са извършени 25 престъпни деяния 
(миналата година за този период - 38). 
Най-често става дума за измама, препре
даване и дребни кражби. В областта на 
обществения ред и спокойствие са извър-

С цел и занапред да се запази тенден
цията на намаляване на престъпността и 
другите видове незаконни деяния, необ
ходима е още по-координирана работа на 
полицията, инспекциите, правосъдните 
органи, учебно-възпитателните ведомст
ва, общинските служби и самите граж
дани, подчерта в края на информацията 
си началникът на Отделението на вът
решните работи Видое Маринкович пред 
отборниците на Общинска та скупщина в 
Босилеград.

на миналатанение със

м. я.
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"АВТОТРАНСПОРТ" - БОСИЛЕГРАД

13 000 ДИНАРА ПЕЧАЛБА
Проблемът е автопарка продължава да е мдее в^"^“

Предприятие или фирма, която отчита положи 
телни Финансови резултати, обикновено се нтоежГй 
между успешните. Това обаче едва ли Р Л 
каже за "Автотранспорт” от Босилеф д. въпреки 
според шестмесечния финансов баланс пред,шия ' 
сто има печалба от 13 000 динара. Д рия ги‘

Потвърждсние

съществило общ доход от 4 718 00 дивара, 
плата на 124-те работещи е 480 динара *

чарския обект през първите шест месеца 
сс изчислява на 217 000 динара. Общите разходи нз
ДиТар^Соев3 СП°МеНаТИЯ ПСРио« Достигнали 4 705 Д нара. Средната месечна заработка на 124-те ра
ботещи възлиза на 480 динара и досега Р
редовно един път месечно. Освен ■ 
ници редовно получават добавки 
Досега

на годината

тя сс изплаща 
това, всички работна това са фактите, 

доходи на работещите едва 
работна заплата

че личните 
н а дм и на ват м и н и ма л на та 

товарният, и пътническият 
възобновяват, което, от своя 
гаранция за оцеляването

за топла закуска, 
предприятието редовно плаща и всички об

ществени олбагания и общински 
През първите 

500 000 души,

и че и
автопарк е години не сс 
страна, не дава никаква 
фирмата. Затова, колкото

(Снимка - Фото "Буба")такси.
шест месеца са превозени 

което, в сравнение със същия период на 
миналата година, представлява драстично 
ние. Това се отнася особено за периода на неразум- 
ните натовски бомбардировки срещу нашата страна, 
когато предприятието бсв,е принудено да съкращава 
линиите си към вътрешността и съседна Македония 
Не е осъществена и

околона ЗАЛАТА В ДИМИТРОВГРАД 
ПОЛУЧАВА ПОКРИВ

и да окуражват шестме- 
. резултати, толкова по

вече трябва да сс помисли за общото състояние 
се изисква ог всички субекти
гажираност при намирането на подходящи мерки за 
преодоляване на спъващите проблеми.

Според шестмесечния финансов баланс, "Авто- 
транспорт е осъществил общ доход от 4 718 000 
динара. Най-голямо

сечните положителни делови намале-
и да

много по-голяма ан-
Както и всичко друго, така и 

работите по спортната зала в Ди
митровград по време на бомбар
дировките бяха спрели. Веднага, 
след прекъсването на агресията, 
обаче строителите от "Прогрес” 
продължиха да работят обекта. 
Тези дни започна монтажът на 
покривната конструкция. За то
ва и за направеното до сега, как- 
то и за плановете, Зоран Геров, 
председател на Изпълнителния 
отбор при Общинската скупщи
на и председател на Съвета за 
строеж на залата, казва:

- След тримесечна пауза по
ради агресията на НАТО про
дължават работите на строежа 
на залата. В сравнение със зап
лануваното до края на годината 
една от фазите ще изостане, а 
това е поставянето на алуминие
вата дограма. Надяваме се, че 
работите около покрива ще бъ
дат завършени, ако времето ни 
позволи. Що се отнася до сред
ствата, приливът е под очаква
нията ни, но като се има предвид, 
че за значителна част от рабо
тите беше даден аванс преди аг
ресията, надяваме се, че до края 
на годината покривът ще бъде 
поставен. "Заваривач” от Враня 
като производител на металната 
конструкция за покрива, "Про

грес” от Пирот като строител на 
обекта, както и "Металац” от 
Димитровград, който провежда 
тенекеджийските работи, тези 
дни правят динамика на работи
те за цялостно за върша ване на 
покрива. Пак ще зависи от това 
дали ще позволи да се завърши 
предвиденото.

Ако всичко се получи така, 
както е запланувано в момента, 
през зимата ще правим финан
совата конструкция за поставяне 
на алуминиевата дограма. За 
2000 година са запланувани за
наятчийски работи. Тук преди 
всичко се има предвид поставя
нето на водопроводната и кана
лизационна мрежа, отоплител
ната и електрическата инстала
ция. На въпроса могат ли да се 
очакват някакви дейности в за
лата през следващото лято, Ге
ров категорично отрече тази 
възможност. "Поради военното 
положение, през което минахме, 
трябва да разчитаме поне на ед
на година закъснение. Техниче
ски работи може би ще бъдат 
завършени, но подсигуряването 
на пари няма да стане, така че е 
нереално да се прогнозира нещо, 
което е неосъществимо”.

заплануваната продажба на го
риво, което, поради същите 
намираше на бензиностанцията. Към това трябва да 
прибавим и частичното ползване на товарния транс
порт - работили са само

причини, често не сс
участие в неговата структура 

имат автотранспортните услуги, включително и те
хническите и сервизни услуги - 2 344 000 динара или 
49 на сго. Останалите 51 на сто от общия доход са

три товарни камиона и ци
стерната за превозване на гориво. Тези и редица дру
ги обективни затруднения хората в предприятието 
посочват като неблагоприятни за работа фактори и 
се надяват, че със стабилизирането на кризисната 
обстановка положението до 
добри.

осъществени от други видове дейности. между които
от търговията и гостилничарството. макар че в нас
тоящото кризисно положение и търговията не е то
лкова печеливша. Защото чистият доход от търгов
ията и петте магазина, бензиностанцията и гостилни-

голяма степен ще се по-

м. я.

МОСТ ЗА 

ЦЯЛ ВИСОК
■Л

Само две села в района на Ви
сок в Димитровградска община ня
мат река - Горни Криводол и Бо- 
левдол. Река Височица тече през 
Долни Криводол, Изатовци, Брай- 
ковци. Славиня и нататък, а Сс-
нокос и Каменица съшо имат ре- & 
ка. Реката е истинско богатство за %
хората и за целия край. Често пъ
ти тя е била и предизвикателство, 
особено преди години, нивото и се 
повиши и трябва да се преброжда. 
Без мост това става много трудно. 
А мостове на реката винаги е има
ло - дървени, разбира се. И не вед
нъж реката ги е отвличала, а хо
рата отново са ги строили.

Този мост на снимката се на
мира веело Брайковци. Както вси
чки съвременни мостове, и той е 
направен от бетон и на пръв по
глед не се различава от този в До
лни Криводол или на Каменичкя 
река.. Интересното е обаче, че на 
територията на Висок той с най- 
гол ямият мост. а най-малко се по
лзва. Построен е през 1967/8 го
дина, широк е 9 метра заедно с две
те пешеходни платна. Когато е ст
роен тук е минавал регионалния 
път от Смиловци през Видлич и 
Брайковци. С изграждане на

викат и Танчин мост. по Станул голям, а толкова много Висок е 
Наиков-Танча. Той е градинчаХ- намалял, 
нин. но е зет в Брайковци. Като

А.Т.
А.Т.

строителен техник, специалност за 
пътища и мостове, той на времето 
е бил член на Съвета на ползва
щите пътищата в тогавашния Ни
шки срез, в който са влизали 15 
общини. Понеже както казахме, 

път тогава е ми-

В БОСИЛЕГРАДСКОТО СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ "ИЗГРАДНЯ"

НОВО РЪКОВОДСТВО И СТАРИ 

ПРОБЛЕМИрегионалният
на вал през Брайковци, той успява 
да вкара в програмата строежа на 
този мост. "На брайкоичани съм сс 
издължил като зет. Мост съм 

|равил", казва днес Танча, по
настоящем пенсионер. Мостът е 
направен но проект на Предпри- около 
ятисто за пътища, а е строен от вижда изход в трансформирането й.
"Градня". Изхождайки от тежкото положение, в което из-

Но с времето Височица обез- падна строителното предприятие Изградня в Бо- 
водня, Висок се обезлюди. В еилеград, управителният съвет на фирмата ирис ое- 
самото Брайковци в момента има -гайката на досегашния директор Симеон Йорданов, 
само II жители и "дори е легла да юрист по професия, а за изпълняващ длъжността 
сс наредят на моста, пак ще има директор назначи строителния инженер Григор Ан- 
мссто да се минава” , шегува се донон. Какво е положението пъп фирмата, п която 
Танча. А на мен ми сс струва, че не работят 50 души, до голяма степен показват и никои

от причините зя останката на Йорданов.
"Финансовото положение наистина с тежко. Сега 

загубите възлизат на около 550 хиляди динара и те са 
неизплатените заплати на работни-

Поради липса на инвестиции и работа и нека- 
дърността на досегашния директор да ръководи фи| 

при такива условия, работниците от януари 
получават заплати, а загубата възлиза на 

550 хиляди динара. Управлението на фирмата

На състоялото се в понеделник ново засе
дание на Управителния съвет Андонов 
попска от административните работници да 
изготвят отчет за дълговете на предприяти
ето, както и за това колко му дължат други 
фирми и лица. Членовете на отбора същевре
менно поискаха да сс намали броят на админ
истративните работници (сега те са 11) и да 
се повиши отговорността на работещите към 
трудовите им задължения.

добродолския поток в Босилеград, а тези дни ще при
ключи и изграждането на обекти във Враня, които 
бяха разрушили агресорите от НАТО, а на които 
работеха п наши работници. Инвестиции в общината 
няма и полагаме усилия да осигурим работа във вът
решността”, казва Андонов, като подчертава, че фи
рмата може да действа по-успешно само при условие, 
че сс трансформира.

По инициатива на Управителния съвет Скупщи
ната на предприятието нсотавна взе решение фир
мата да сс трансформира съгласно Закона за транс
формацията. Избрана е и група, която да действа по 
този въпрос. Следва да се извърши оценка на капи
тала, а след това и да сс вземе решение кой модел на 
трансформация да сс приложи. Докога ще се уреди 
тоя въпрос вее още не е известно. Скупщината с на 
становище, че "трансформацията на предприятието 
трябва да стане възможно по-рано”.

з-им
мата 
насам не

няг

но-
път завото трасе на регионалния 

Висок през Вълковия, мостът 
остава на локален общински път. 
Но въпреки това. за брайковчани 
той е от голямо значение, понеже 

полето. По негосвързва селото с 
освен волски каруци и трактори, 
почти не минават други моторни само брайковчани, а всички височ- 
превозни средства. И автобусите анида дойдат, пак ще се съберат на 
отдавна сс движат по новия път.

На този мост брайковчани му
Не че мостът с толквамоста.

главно поради
цитс от януари т.г. насам. Поисчсто от строителните 
работници са в напреднала възраст и нс са в със- 
тоинис да работят. Основният проблем с, 
инвестиции и работа, преди всичко в общината. Раз
брах че не съм в състояние да се справя с тези ироб- 

В организация на Дружеството на пчеларите ”М-ти.и"Нип) и ЛСМИИСИПодвд„хостввкв",квз»вдоесгашниятд„Рек- 
Съюза на пчеларските организации в Сърбия на пазара «Р*" 
крепост в събота и неделя ще се проведат тазгодишни ге Дни нп п >слар 
ството Ниш 99".
организиращ^продажбена изложба нв^мед и други пчелни продукти л^о Тя трудно се намира и във вътрешността, кьдсто 
про.,олис пра пс восък и маточно млечце, както и литература за ;(ИТС зя пътни, командириъчни, квартира и дру-
пчелари и , чел реки „рибор.В края на манифестацията, която в нашия ги а, гш|оми, тпКв че не остава някаква печалба. И
град се организира за втори път ще бъдат връчени награди и признания ссга нс ....... . работници работят. Понастоящем
зя най-добри резултати в тази област и избрана ’ Кралица на меда ^ ^ приключва реконструкцията нв една час. ог кея на

НА 4 И 5 СЕПТЕМВРИ В НИШ
ВТОРИ ”ДНИ НА ПЧЕЛАРСТВОТО

чс няма

тор.
Проблемите все повече се изострят. По думите на 

новоназначения директор основният проблем е, че 
манифестацията, 1ЦС бъде н(ша инвссхиции и работа за строителите в общината.

В. Б.

I
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, **//,■ ■ ' //.I 7.\ЖА\)ЦС: МВВ1КД М8МАСШ5КШ I ИШШ1М ИМНОДМ
ШООО ИЬНММ. I» У1»ЖСИ* У*ч ншоо и0-244 гш» ч«5 •>ое* и>сю»а р.о. 17000 Угап|в 

То1М»ои: Уг«м1« 101?) 
Т«1лх; |Ц)6) УМ А1..РА 
Тоипиот: Л1.ЕА V» оп|«* 
Тл|л1»л: 24*808 
РовимвМ *а* 85

]Т31МСНЕМ
_§В«иЛ! оетерю2емт1 а когмепкА

?МЙ1. Ш

(& аНарют)
0Р МЕГАНМА ШиШНА УКАМ]Е м р.о.

'

Т.Е. "БОСИЛЕГРАД"
;РАВШКА1 Угап|!1<о Воп|о 

То1./Яах 01/ 55 038
51МСНЕМ А.0.0. 
5Е01$Т1:
Ви1оУаг йп!1па 10 0/11 АР. 364 
1 1 ОЙО ВЕОСКАО (Уи) 
ТеI. ОП -311 60 67

честити

на работниците и 
гражданите

Празника 
на свободата

честити
311 59 34 
31 1 68 95 

Рох 011 311 51 91
!

ТТря^ни+ьа.
IсМоЪ<Кр^Шана ■

ЧЕСТИТИ I
НА СВОИТЕ РАБОТНИЦИ, ДЕЛОВИ 
ПАРТНЬОРИ И НА ГРАЖДАНИТЕна деловите си партньори 

и на всички граждани в 
Пчински окръг //////Х////////Х///////

Празника 
на свободата5

ДИМИТРОВГРАД

ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ

) честитиОЕИ5Е5 I
НА СВОИТЕ РАБОТНИЦИ, ДЕЛОВИ 
ПАРТНЬОРИ И НА ГРАЖДАНИТЕУ1_А01С1М НАМ IР

Деня на свободатачестити

Празника 
на свободата

: ш(Ъ. в Димитровград1
:

НА СВОИТЕ РАБОТНИЦИ, ДЕЛОВИ 
ПАРТНЬОРИ И НА ГРАЖДАНИТЕ

ЧЕСТИТИ

Деня на освобождението | 
от фашизма

на всички граждани 
в общините

Владичин хан, Босилеград и Сурдулица 
с пожелания за 

нови стопански успехи, 
общ напредък на общините 

и по-добър живот 
на хората

от тази част на страната

честити

8 <жи*ие./п1{ш>
с пожелания за общ напредък и 

по-добър живот на гражданите в общината
1

4

1о$моума ЕЛЕКТРОДИ 
СТРИБУЦИЯ - 

ЛЕСКОВАЦ
ТРУДОВА ЕДИНИЦА 

БОСИЛЕГРАД

иП’Елвк(90пртр«д» Ср6*1*- 
р»йуц«ЧТ еггвгзич-к ечсрсЦе 
*Ел«1гтрод»етр>'6уци]а* -Н«а 

ьл**тзздистр*6уц<|*

1П 3»ВаМКа

У8АМ1Е Гис|ш 3. ; Ь55С П.аот

Ден овя смшшш Димитровград
честити

:
Празника 

на свободата
Димитровград

ЧЕСТИТИ

1

честити

8 септемврикато пожелава на деловите си партньори и 
\ гражданите ускорено развитие в пред

стоящия период, радост и успехи в живота 
5 и плодотворно сътрудничество с банката

на своите потребители и на всички 
граждани

на всички консуматори на електроенергия в 
общината и страната8 септември

СЪВЕТЪТ НА СИН
ДИКАТИТЕ 

ДИМИТРОВГРАД
ЯВНО ПРЕДПРИЯТИЕ1 СЪВЕТЪТ НА СИН

ДИКАТИТЕ 
БАБУШНИЦАи вкара

ЧЕСТИТИ

ДИМИТРОВГРАД ЧЕСТИТИ НА РАБОТЕЩИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ

НА РАБОТЕЩИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ 8 септемвриЧЕСТИТИ

6 септември - 
Празника 

на свободата

с пожелания за успех, щастие и трудови 
завоевания8 с&иш&/иАуъи,

НА ВСИЧКИ СВОИ ПОТРЕБИТЕЛИ И НА 
ГРАЖДАНИТЕ

3 СЕПТЕМВРИ 1999 г.
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ХолдингЯк, ПЪТНОТО 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

ОТ ВРАНЯ

вкомпания
Враня

•л-.

БОСИЛЕГРАД
честити

П.ц. "КОБОС" 
П.Ц. "ЧОРАПАРА" 

БОСИЛЕГРАД
Празника 

на свободата
ЧЕСТИТИ

'ТГра^.ни.+га 
на а/юбо^ашана членовете на партията и на гражданите 

в общината, пожелавайки им щастие 
и успехи

честити 
на своите работници и на всички граждани в Босилеградска и Сур- 

дулишка община, като им пожелава много- 
бройни успехи в изграждането на пътните 
мрежи, здраве, щастие и благоденствие.

гражданите

Деня на свободата
ФИЛИАЛ

ЦЕНТЪРЪТ 
ЗА КУЛТУРА В 

ДИМИТРОВГРАД

- ПИРОТ ОБЩЕСТВЕНОТО
ПРЕДПРИЯТИЕ

"БОР"
- Босилеград

честити

На своите партньори и клиенти и на всички 
граждани на Димитровградска, 

Бабушнишка и Пиротска община
честити

8 септември Празника 
на свободата

честити
на всички граждани в Димитровградска 

община, пожелавайки на работниците и 
гражданите в 

общината и страната

им успехи в развити
ето на общината и лично щастие

Ш^з.з. Сштар ДОМЪТ ЗА СТАРИ 
ХОРА И ПЕНСИОНЕРИ 

В ДИМИТРОВГРАД

8 септември - 
Празника 

на свободата
честитиДИМИТРОВГРАД

На своите клиенти и на гражданите в 
общинатаЧЕСТИТИ

на своите работници, земеделците, 
потребителите и гражданите .. итипеоп."

Ш ДИМИТРОВГРАД

<1Г’ра^,ни4га на сбюЗкмуаша АП

8 СЕПТЕМВРИ
честити

ч/авно предузеЬе - Димитровград 8 СЕПТЕМВРИ - 

Деня на 
свободата

СА попотк-ч одюоохиоцли'
;!■—— )'|||о.ц и 

ТУк-|Л«- .СК»»;:*'* — |»>| л г явл ОЛ1 ••

ЧЕСТИТИЧЕСТИТИ

на деловите си партньори и 
гражданите с пожелания за многобройни 

успехи, лично и семейно щастие
8 септември - 

Деня на 
свободата

8 СЕПТЕМВРИ
на своите работници, потребители и на 
всички граждани в общината с искрени 
пожелания за щастие и успех в живота

НА ВСИЧКИ СВОИ РАБОТНИЦИ И 
ГРАЖДАНИТЕ ОТ ОБЩИНАТА

ГИМНАЗИЯТА В 
ДИМИТРОВГРАДI

... ■т-и'. I» яп гш нгадея

(Я. Л ВВРТ РКОМЕТ
ЩйШ&ДЩ 18300 '/.>| ах1о 51орв Ьг. А Мо1/(ох: 010321Ш\шштт шша тштс ^1.010^

НАРОДНАТА 
БИБЛИОТЕКА В 

ДИМИТРОВГРАД

ЧЕСТИТИ

ЧЕСТИТИ

НА ЧИТАТЕЛИТЕ СИ И ГРАЖДАНИТЕ

ЧЕСТИТИ

Деня на освобождението
8 СЕПТЕМВРИ на многобройните си потребители и 

граждани от Димитровградска община, 
пожелавайки им щастие и успех

НА УЧЕНИЦИТЕ, УЧИТЕЛИТЕ И 
ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНАТА С ПОЖЕЛАНИЕ 

ЗА ДОБЪР УСПЕХ, РАДОСТ И ЩАСТИЕ
живота и духовното

е пожелания за успех в
им издигане

3 СЕПТЕМВРИ 1999 г.ттш
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I

I
Г'
I

«**•* в Сурдулица |«ВЕТЕРИНАРНАТА 
СТАНЦИЯ - ПИРОТ ^**^^*Г (| г и Д1 ЛМ1'ЛМ|К 1 «АЧКл 11/ИЛ111/'■ «МП1«« ЧМУЛГКШК М*1'«М«Ч

I -
I

*:: %
I -ВЕТЕРИНАРНА АМБУЛАТОРИЯ 

- ДИМИТРОВГРАД
ЧЕСТИТИ

I *
5 септември *на всички граждани и трудови хора от 

Бабушнишка община» %
\ привърженици на СПС * 

всички граждани в общината и им 
пожелава многобройни лични и колективни * 

успехи, щастие и здраве

на всички членове и 
и на

честити 6 септември« ( •
на животновъдите и гражданите * ;
8 с&ША4е>/п1цъи *

ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

"8 септември" в Димитровград *
I

I*
I»

СЪВЕТЪТ НА 
СИНДИКА

ТИТЕ

а

■

честити
на децата, родителите и гражданите

БАБУШНИЦА : I

'ТГрл^хш.^га на сАоТмк^аша *■
« В ПЧИНСКИ ОКРЪГ - ВРАНЯ ;и им пожелава много 

радост и щастие: *ЧЕСТИТИ

НА ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ И ГРАЖДАНИ

Празника на свободата

<
ЕЧЕСТИТИ
8

* "СЪРБИЯ
ШУМЕ"

НА ТРУДОВИТЕ ХОРА И ГРАЖДАНИТЕ ■

Деня на свободата ;
5

;
4

■:

I с пожелания за успех и благоденствие Горско 
стопанство - Враня

На всички граждани от общините 
Босилеград и Сурдулица

*
в Бабушница

*4

IУЧИТЕЛСКИЯТ КОЛЕКТИВ НА I 
ГИМНАЗИЯТА В БОСИЛЕГРАД *

честити *честити

6 се,4%ше>ль1рри4,
а

ТГра^нШга на сЛю&оуашачестити 58

8
8

8 \* с пожелания за общ напредък и 
по-добър живот на гражданите в 

общината

ЗИГ —-»шЪ-л мдуц? “ ~

I 8на учениците и техните родители и на 
всички граждани в Босилеградска община \ ТГККА8I

I
:4. .«!Ч
ши*

II......... * I

г
Ксхапт. .ел;. Сеех. Ял* Ц9 Я*г/тао 

I ЪигАз <370! 6010*0"
гйзх;.
/ /хТл 4;

93. Я4.- ОчтИЖ
«А»*а-» а** <схуп

Г“
""■”"5Г‘‘“ ПД "Циле" -Димитровград I8Я- Г. II

8 ■ПР>АУА\НЬА\! ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ 1 
В БАБУШНИЦА

8

8

I

8 Двмягросград. Ьялеяагьа 86* В
8честити8 11ЯЛ1НП-7-3» <■>! г::л :1ял.>;.*»о«и 

,Ч кр.да.: .КС.Г^-.., «:.*»». «: '<*. Кг «6(•> -»:<•4I 8
8::%

г
:
: на своите потребители и на всички 

граждани в общината
честити л

честити
5

8

8*
6 септември I8 ' на работниците и гражданитеII

ТГрауниТгсъ на! :: Iе на своите кооператори и на всички земедел- * 
5 ски производители в общината и страната 8 СЕПТЕМВРИ к

I4
8

I I пожелавайки им щастие и трудови 
завоевания

4
а

I с пожелания за икономически възход, 
трудови успехи, лично и семейно щастие.

8
81 *
8

8: 1 :
ШИШ: 5

1 8I I ■;Г“8

8

8 8
8. |8 5

|Г)1М1ТК0У(;КА!)|

|ТШРАХ; 010,62-577! 
1 С1КЕКТОК: 63-169 !

8 5аа
а 5

5.1]. Р. К. Непа1ех
Дирситор: Тел«)>1||
"*•«*<= (ШУ^; 1-566
•Киро рпчуи:

47802-6X5-1-6486 
ТялнонББ 

18320 •1имн1|К1Н1риц

I
8 IЩР $Рк лАИГГЕХВо\Пк%сш1

Щ Те! фп 0 / 71 7К-0М; и А 017/ УЯ-ОМ

2лг<> го Пич: 44130-6Н5-0-37646 ХРР Огшф

ЧЕСТИТИI :: а' 
а

I

на деловите си 
партньори и на 

всички граждани

1
с ;

I
4 I

Iчестити в
4 ЧЕСТИТИ 8 |
I 5Деня на

освобождението
Iна своите

потребители и гражданите I8 СЕПТЕМВРИ .■

8

8
8

8

8 ■>
Деня на свободата I ;на работниците и гражданите в общината и 

страната, пожелавайки им здраве и успехи с пожелания за успех и нови трудови 
завоевания

8I
5

18
8

I

I

«
8

*
8 аIмииии>шшж)аш
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ОСНОВНИТЕ УЧИЛИЩА В СУРДУЛИШКД ОБ

УЧЕБНАТА ГОДИНА
ЩИНА

ЗАПОЧНА НАВРЕМЕ ЧЕСТИТКА ДО 
ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ

В двете основни,, училища в Сурдулигт 
училище’ Вук Караджич" и '' 

лшце Иован Йованович 
година започна

основното време на бомбардировките 
безумниците 
срещу нашата 
унищожена. Реко

основното учи- 
новата учебна 

едното, и в другото 
нормална работа 

и успешно. Приета 
на отделни заседания 

разпределнието на класните 
ки преподаватели

на града от страна на
Североатлантическия 

страна сградата беше
тукяптнптп -нструкцията беше извършена от
тукашното строително предприятие "Зидар” а 
средства на стойност 1 300 000 Р
републиканското

- Змай” в алианс
напълно

Министърът на просветата проф. - д-р Йово Тодорович 
отправи честитка до всички първолачета, която съдържа най- 
хубави пожелания при по-нататъшното им образование.

- Всички основни училища, всички учители и учителки, а и 
ние с трепет очакваме началото на новата учебна година в 
Сърбия и в училищата да влезат първокласниците като пред
вестници на нови радости. В училищата на нашата ” Сърбия 
сред овошките, Сърбия сред полята”, тази година ще тръгнат 
около 100 000 първокласници, които като рози ще растат пред 
нашите очи, като разнасят сред нас и в училищата нови радости, 
щастие и смях чрез детски игри и веселие.

Скъпи първокласници, желая ви щастие в първия учебен 
час и ден и ви желая щастливо бъдеще, което вие сигурно 
носите н себе си. Нашите училища трябва да служат на децата 
за игра, дружба, забавления и детски радости, а учението ще е 
последица от вашите мечти и разумни размисли за този по 
малко неразумен свят.

Ако постът казва, че ”децата са украшението на света”, 
тогава децата са украса и на нашите училища, а златната точка 
на тази украса са първокласниците, на които и тази година 
пожелавам щастие в училище, като и ще направим всичко 
възможно детството и бъдещето им да бъдат щастливи. Мили 
първокласници, желая ви щастие в училището, щастие в дет
ските игри, а вашите учители и учителки с нетърпение ви 
очакват.

Много ви обича и приветства вашият министър на просвс-

навреме. Ив 
училище всички подготовки за 
приключиха навреме 
ната програма. е учеб- 

е извършено 
ръководители, всич-

динара осигури 
министерство за просвета. В 
има едно четирикласно подве- 

училище в село Масурица с над 80 
У юници, учебната година започна с 33 
а броят

училището, което 
домствено

вече имат свои разпределенияна часовете, а тези 
ната дни ще бъде готова и годиш-училищна програма. паралелки,

на учниците е над 800. Учебно-възпи- 
ателннят процес ще се ръководи от 50 просветни 

работници и десетина други лица. И към това 
училище тази учебна година започна работа една 
подготвителна паралелка с ромски деца. По ду
мите на Владимир Стоянович, директорът на 
училището, за всички деца от ромската национал
ност училището е осигурило безплатни учебници 
и други учебни помагала.

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ ”ВУК 
КАРАДЖИЧ”

В това училище през тази учебна 
учат над И 50 ученика, ' 
паралелки, включително

година ще се 
разпределени в 37

и°бГнДоОМСГ0НН УЧИЛИЩа
шовце. От тях 15 паралелки са от първи до 

четвърти клас и 22 в горните класове 
осми. Към в ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ 

САВА" - БОЖИЦА

ПЕТ УЧЕНИКА ПО-МАЛКО 
ОТ МИНАЛАТА ГОДИНА

- от пети до 
и тази година, 

както и досега, ще работи и една подготвителна 
паралелка за ромските деца.

По думите на Стоядин Богд 
- директор, в първи клас новата учебна година ще 
започне с 85 първолачета - 
миналата учебна година. За

централното училшце

анович,заместник

десетина по-малко от 
възпитанието на 

учениците ще се грижат 61 просветни работника 
и 18 лица. ангажирани за други дейности. 
Училището има твърде добре подредена Ле
тописна книга, която се води редовно от самото 
основаване на училището - учебната 1974/80 го
дина. Сега. на 6 ноември, то ще чества скромен 
юбилей - 20 години плодотворна работа, който и 
ние от драго сърце има честитим.

В село Божица броят на учениците от година на 
година намалява. През тази учебна година 
брои в сравнение с миналата е по-малък с пет ученика. 
Училището, което от три години 
сръбския просветител Свети Сава, започна учебната 
година само с 6 паралелки и общо 33 ученици - 16 в 
горните и 17 ученика в началния курс. В 
училището работи и подведомственото училище в То
пли дол с една комбинирана паралелка. За възпи
танието на учениците ще се грижат 8 просветни 
работници. И в това училище всички подготовки за 
нормалното провеждане на учебно-възпитателния 
процес, както ни осведоми Любен Михайлов, дирек
тор на училището, са приключили навреме.

техният
тата.

насам носи името на

МЕЖДУОКРЪЖНИЯТ МЛАДЕЖКИ ТЕАТРАЛЕН 
ПРЕГЛЕД ЗАВЪРШИсъстава на

Очакват се резултатитеВ ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ ”ЙОВАН 
ЙОВАНОВИЧ- ЗМАЙ” ^Междуокръжният преглед на младежките театри в Лебане тази 

година беше проведен по-различно отколкото досега* Младеж
кото студио от Пирот, Ч1П1ТО членове са и младите димнтровград- 
чани Борис Лазаров и Албена Стаменова, се представи с пиесата 
”Трамвай желание”.

През тази учебна година училището започна 
работа в ремонтираните помещения, тъй като по м. я.

Младият театрален деец от Ди
митровград Борис Лазаров и ар
тистите от Младежкото студио от 
Пирот изпълниха в края на мина
лия месец пред пиротските цени- 

театралното изкуство пре
дставлението "Трамвай желание”, 
подготвено по пиесата на Тенеси 
Уилиямс. Премиерното изпълне
ние се състоя в края на миналата 
година в Пирот, а след това беше 
играно и в Димитровград. Най-но
вото изпълнение на посочената

НА 1-ВИ СЕПТЕМВРИ В УЧИЛИЩАТА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ЗВЪНЕЦА ОПОВЕСТИ НОВАТА УЧЕБНА
ГОДИНА тели на

Две реки. Същевременно е открито училището в ма
хала Петковци (Църнощица), а съществува възмож
ност да сс открие и училището в махала Мали явор 
(Горна Любата).

В Гимназията ще се учат 262 ученика (с 30 по- 
малко от лани), от които 47 в първи клас. Понеже 
според конкурса в първи клас трябваше да се запишат 
90 ученика, записването всс още трае. Обучението 
започна на долния стаж на гимназиалната сграда и

В Основното училище в Босилеград и подведом
ствените му отделения в селата, като и в Гимназията 
новата учебна година започна навреме. И в ос
новното. и в средното училите преди това се прове
доха заседания на учителските 
училищните колективи, на които бяха приети таз
годишните училищни програми за работа. Тъй като 
и тази година училищата в републиката ше работят 
по старите учебни програми, а не по нови, както се 
очакваше, прието е становището на просветното 
министерство през този месец да се навакса пропус
натото от миналата година, когато училищата не ра
ботеха поради агресията на НАТО. Пропуснатото ще 
се навакса

съвети и на
Борис Лазаровпиеса беше наблюдавано от Урош 

Главацки, селекционер на тазгоди- Кои представления ще бъдат 
шния Междуокръжен преглед на обявени за най-добри на тазгодиш- 
младежките театри в Лебане. ко- ния, малко необикновен театраленпоради липса на помещения учениците щс учат на две йто тази година| поради НАТО аг
ресията срещу нашата страна, бс-

преглед, ще стане ясно до няколко 
дни.смени.

В момента всс още нс е известно дали просвст- ше проведен по-различно, отколк
ото дессга: театрите, участници в

Борис Лазаров, който изпъл
нява главната мъжка роля в пред
ставлението "Трамвай желание” и 
сс проявява като режисьор, е дово
лен от това как той и приятелите 
му от Пирот са се представили пр
ед селекционера и затова сега с го
ляма надежда очакват неговото 
решение. В представлението учас
тва и младата, но изявена димит
ровградска актриса Албена Ста
менова. Доколкото от Лебане 
пристигнат хубави новини, Лаз-

ното министерство ще успее да подсигури средства за
доизграждането на още един етаж на сегашната прегледа, нс са пътували и пред- 
сграда. Нс с известно и дали Общежитието за средно- ^тавяли постановките си в Лебане, 
школци в Сурдулица ще открие общежитие за гим
назисти в Босилеград. Отговорите на двата въпроса 
ще бъдат известни тези дни - след като в просветното 
министерство се проведат окончателни разговори.

В. Б.

чрез редовно, добавъчно и допълнително 
обучение, беше подчертано на заседанията.

Тази година в Основното училище I 
започнаха да се учат над 900 ученика от които к ьм 
са първокласници. Поради липса на ученици вре- 

четирикласните училиша вКарама- 
махала

а в градовете, в които работят. 
Всичките постановки на театрите, 
които участваха по този начин в 
тази проява, са наблюдавани от се
лекционера Главацки.

в общината
120

мен но са закрити 
ница, Милсвци, Рикачево и в църношишката

ДИМИТРОВГРАДСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА

ЗАНАПРЕД РЕДОВНИ КИНОПРОЖЕКЦИИ
в

аров възнамерява да участва с 
Младежкото студио и на републи
канския фестивал на аматьор- 
ските театри, който ще се проведе 
през октомври в Кула.

През този месец той ще про-

нрожектира нашумелите филмони хитове *Занлану1П1Л11 сме да набавим 
от 1949 година, е ” зряла” за музей, казва директорката на Ценгьра

и ио-иататьк щс

съвременна 
Зорица Милева.

Димитровградският Център за култура ще 
1 игрални филми,

на това културно

"Преди няколко години Центърът за култура 
прекъсна прожекциите именно поради финан- дължи работата си върху две пред- 
сови причини. Тогава бяха "на мода” видеорик- ставления: "Как възникнаха неле- 
ордьоритс и филмите, заснети на видослентя. пите думи" по текст на Душко Ра- 
Филмите, които сс прожектираха в димит- дович и "Надхитря не" по текст на 
ровградското кино бяха гледаха от малък брой българския детски пост Панчо 
зрители, така че приходите бяха малки, по- Панчев. Първата пиеса Лазаров

филмони хитове. Въпреки чс сс постарахме да 
подобрим качеството на кинопрожекциите, 
особено по отношение на качеството на звука, 
имаме намерение да купим съвременна ки- 
нотехника, тъй като съществуващата, която 

от 1949 година, с "зряла” за музей.
на най-сьв- 

можем да

продължи да прожектира 
научаваме от директорката 
ведомство Зорина Милева. През гова лят > 
след пауза от 4-5 години, Димитров! рлде

проработи, за радост, на много- 
ссдмото изкуство в 

бяха

датира
Достатъчно пари за покупка 

съоръжения трудно
кино отново
бройните почитатели на 
общината. Да припомним, че през Я,ИУ^*"
прожектирани три домашни филма, ко Р
изминалите няколко месеца ва

Лекич,

точно недостатъчни за покриване на елемен- ще подготви с младите артисти от 
тарните разходи. Сега сме доволни от броя на Драматичната сцена към Младеж- 
любителите на филма, които наблюдаваха 
прожекциите през август. Особено ни радва 
това, чс някои млади димигровградчани, които към димитровградската Народна 
само бяха чували за киното, занапред могат библиотека и Драматичната сек- 
редовно да следят популярните филми на ция към тукашната гимназия, 
големия екран”, казва директорката на 
Центъра за култура.

рсменни
съберем и затова обмисляме идеята да кумим 
от някое кино в страната употребявана, но до- 

кинотехника,
кото студио от Пирот, а другата - 
с членовете на Младежкия театъркачественабре запазена и 

изтъква Милева.
По нейните думи от икономическа гледна 

точка представянето на споменатите филми сс 
с окачало сполучливо решение, тъй като са 
инкасирани солидни приходи, с които няпълно 
са покрити разходите за набавката на лентите.

В чнозалите навред из страната и 
Герна ?ГГ'-%,ял0кЖотаНраГГГЕмирКус|-

по-нататък ше сс

ду
”1

Б. Димитров
Б. Димитров"Нашето ведомство и

стремида набавя домашни, ала и чужд е Р‘
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ПО ПОВОД ЮБИЛЕИТЕ НА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ В ЦАРИБРОД 
(ДИМИТРОВГРАД)

В. ” НИШАВА” - 90 ГОДИНИ ОТ 

ИЗЛИЗАНЕТО НА ПЪРВИЯ БРОЙ
На 6 ссптсмпри 1909 година, точно преди 90 

години, н Цариброд, днешен Димитровград, е из
лязъл от печат пърпият брой на местния "сед
мичен, независим” вестник "Нишава”. Редактор 
на вес тника е бил М. Хаджиев, а е печа тан в печа т
ницата на Минов-Хаджисв в Цариброд. Цената на 
един брой е била 5 стотинки, годишният абона
мент е бил 2,5 лева, за чужбина 5 лева. Вестникът 
е излизал всяка събота, а последният, 52-ри брой е 
изляза,л от печат на 4 септември 1910 година.

Цели те и редакционната програма на вестника 
са дадени в първия брой, в статиите "Апел към 
общественото съзнание на царибродскитс граж
дани" и "Нашата цел". В първата статия редак
цията напомня на гражданите, че "...единствения 
импулс, който енергично тика мировото колело на 
човечество то... - това е най-колосалното придоби- 
тис в лудия стремеж на еволюционната треска на 

-ТОВА Е ПЕЧАТА”. По-нататък

|']%Щ-
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новите векове, 
редакцията подсеща, че печатът "се е развил до 
там, че всички, даже най-малки градове, си имат 
свой орган, който има за цел - будене локалната 
гражданска и просветител на мисъл”... "редакция
та, изтъквайки пред вас ползата и необходимостта 
от местен печат апелира към вас да дадете най 

- ЗАПИСВАНЕ

Най-голямата награда на 34-тпя фестивал на актьорските 
постижения в югославския филм "Ниш ’99” - статуетката
"Наиса”- беше присъдена на доайена Давило Ва та Стойкович, 
за ролята му във филма "В името на отца и емна", поставен от 
Божидар Бота Ннколич. Такова е единодушното решение на 
оф|щпалното жури на тазгодишните филмови срещи в Ниш, 
съставено от Радмнла Джурнчин (председател) и членовете 
Петар Крал н Душан Яничиеиич.

По решение на журито наградата "Царица Теодора" за 
на-добрата женска роля беше присъдена на Лиляна Влагоспич, 
за ролята й във филма "Нож” на Мирослав Лекич, заснет по 
романа на Вук Драшкович, а "Цар Константин” - за най-добра 
мъжка роля - се падна на Алсксандар Всрчск, за ролите му във 
филмите "Нож" и "Буре с барут”.

Грамотата за изключителна женска роля е присъдена на 
Бояна Малсвич, за ролята й във филма "Нож", докато Грамо
тата за изключителна мъжка роля спечели Сърджан То
доровци за ролята си във филма на Емир Кустурица "Черна 
котка - бял котарак".

Награди за епизодни роли спечелиха Ана Софрснович за 
ролята във филма "Буре с барут” и Светозар Цнеткович за 
ролята си във филма "Нож".

По решение на журито наградата за най-доброто дебютно 
изпълнение беше присъдена на Небойша Милованович за 
дебюта му в югославското кино - ролята във филма "Буре с 
барут". Следователно най-много награди на тазгодишния фес
тивал получиха актьорите във филмите "Нож" и "Буре с 
барут".

Освен официалните и тази година бяха присъдени и няколко 
неофициални награди. За пръв пъттази година беше присъдена 
награда за най-добрата комична роля, установена от "ИНФО- 
Ниш”. Лауреат стана Сърджан Тодорович за ролята си във 
филма "Черна котка - бял котарак"

Наградата "Златна клала" (актьорите избират актьори), 
която дава издателството "Нада нова" спечелиха Даннло Вата 
Стойкович и Лиляна Благосвич, докато наградата на ТРВ "Бел 
ами" за най-добрия актьор - певец се падна на Сергей Три- 
фунович.

Честта миналия петък вечерта да закрие тазгодишния фес
тивал "Филмови срещи - Ниш ’99" се падна на филма на Емир 
Кустурица "Черна котка - бял котарак", когато бяха раздадени 
и наградите.

напред елементарната помощ:
АБОНАТИ НА ВЕСТНИКА И ЕНЕРГИЧНО
ТО МУ РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ." На местните

Факсимиле от първата страница на вестник 
“Нишава", бр. 1 от 6 септември 1909 год.

вокаги и граждани. Цената е била "по 6 ст. на 
дума-двукратно, а еднократно - 4 ст. на дума”.

Вестникът е имал постоянни рубрики: "Под- 
листник", "Хроника”, "Писма на читателите” и 
други. На страниците на "Нишава" са отпечатани 
много интересни статии - за училищата, за Цари
брод, писма и новини от селата, политически ста
тии. мнения и пр. Особено е интересна статията 
"Балканска конфедерация”, печатана в 37-я брой 
на '“Нишава" от 22 май 1910 година.

В 25-ия брой от 20.2. 1910 година пише, че през 
месец януари 1910 година са родени 13 женски и 5 
мъжки деца, 5 човека са умрели, станали са 5 же
нитби. В 27-я брой от 6-ти март 1910 год. пише, че 
през февруари са родени 9 мъжки, 6 женски деца, 
1 е мъртвородено, а са умрели 10 човека и са 
станали 5 женитби. Ако предположим, че и през 
останалите месеци положението е било подобно, 
ще стигнем до извода, че през 1910 година са ро
дени около 200 деца, а са умрели около 90 човека. 
Да не забравяме, че тогава Цариброд е имал около 
4000 жители, а днешен Димитровград има двойно 
повече. Съотношението между новородените и 
умрелите, за съжаление, е точно обратно. Почти 
всички статии във вестник "Нишава" са интер
есни, за своето време са били и актуални, рек
ламите н обявите - също. Всички отразяват духа 
на времето си, време от преди 90 години, подема 
на един растящ, развиващ се градец. За пълното 
запознаване с вестника е необходимо тон да се 
вземе в ръцете и обстойно да се прочете. И да му 
се честити ДЕВЕДЕСЕТИЯТ РОЖДЕН ДЕН.

търговци и еснифлии се напомня, че вестникът 
"ще бъде най-доброто подоходно место за - ду
шата на модерната търговия - РЕКЛАМАТА."

На "честно мислещите царибродски гражда
ни" редакцията обещава, че "вестника ще им бъде 
средство за бичувпне на всичко "КАЛНО И МЪР- 
ЗКО"... На "народните просветители - учителите 
в града и селата" редакцията поръчва, че "вест
ника ще им бъде единствената разговорка и бу
дител в село, както и информатор на всички но
вини ог града и цела България". На "разните по
литически корпорации" редакцията обещава, че 
"вестника ще им бъде свободна трибуна при раз
ните политически съзтезания". В 
редакцията се обръща към всички "граждани, се
ляни и Царибродска младеж", да си поставят пос
тоянна задача - "ИЗДРЪЖКАТА НА МЕСТНИЯ 
ВЕСТНИК "НИШАВА”, "и ги кани всички да 
станат негови абонати.

В статията "Нашата цел" се посочва, че из
данието няма да принадлежи към нито една пар
тия, "а ще бъде свободен и независим вестник”. 
Вестникът ще "ратува за повдигане на национал
ното чувство у гражданите, ще съобщава решения 
и заповеди на общинските съвети, околийското 
управление и други решения... ще се печатат разни 
научни статии..., ще се съобщават навреме разни 
новини из града и околията, почти във всеки брой 
ще има пазарните цени на разни местни стоки"... 
Редакцията обещава, че вестникът ще бъде сво
боден за всички, а търговците и разни учреждения 
и частни лица "ще могат всекога при умерени цени 
да печатат обявления и реклами"...

Наистина във всичките броеве на вестник "Ни
шава" срещаме различни обявления и реклами: за 
обувки, за учебници и книги, различни машини, 
грамофони, печки и лични обяви на търговци, ад-

края на статията

В. Богоев

Цветно Иванов

НОВИЯТ СЕЗОН НА КИЦ"ЦАРИБРОД”ЗАПОЧНА С

Концерт и монолози 1 на нашия край, които се пишат 
главно от нашите стари 
съграждани, а ваши сътрудници 
Властимир Вацев и Лилия Ней
кова. Сериалът за някогашния 
хумористичен вестника "Клопо- 
тар" на вашия сътрудник Цвет- 
ко Иванов също беше отличен.

На мнение съм, че информа-

40 ГОДИНИ БРАТСТВО
Последната изява в помеще

нията на Сдружението на граж
дани Културно-информационен 
център (КИЦ) на българското ма
лцинство "Цариброд” в Димитров
град бе на 12 март на Софийския 
общински театър "Възраждане” 
със спектакъл, посветен на поете
сата Елисавета Багряна. Поради 
познатите събития у нас, свързани 
с агресията на НАТО, и в КИЦ 
бяха прекъснати всички дейности.

Общинския театър "Възраж
дане” от София откри, така да се 
каже, новия сезон с концерт на 27 
августт.г. в помещенията на КИЦ.

В присъствие на временно 
завеждащия посолството на Бъл
гария в Белград г-н Бакалов, 
както и на представителя на Аген

цията за българите в чужбина г-н 
Жабински, в помещенията на КИЦ 
се представиха първокласни бъл
гарски певци и актьори, членове на 
театъра "Възраждане” и Сати
ричния театър от София:естрад- 
ната певица Мими Иванова и 
съпругът й композиторът Разви- 
гор Попов, актрисите Емилия 
Радева, Виолета Донева, Латинка 
Петрова и Нина Арнаудова, както 
и актьорите Никола Анастасов, 
Иван Налбантов, Ангел Георгиев- 
Ачо, Даниел Цочев и Георги Геор
гиев, режисьор и ръководител на 
театъра.

КАКВО (НЕ) ВИ 
ХАРЕСВА ВЪВ 

ВЕСТНИКА?
Миролюб Георгиев, юрист в 
димитровградския "Балкан"

Редовно и от дълги години 
чета вашия вестник и по принцип 
съм доволен от това, което той 
предлага на нас, читателите. За
почвам да чета вестникът не от 
първата, а от поселедната стра
ница, респективно - от хумор
истичните материали, които, 
според мен, са добри. Доволен 
съм и от останалите статии, в

циите, които редовно и от годи
ни помествате на първите 2-3 ст
раници, занапред трябва да 
шете по-кратко, тъй като това 
са баятн информации, които ние 
може да чуем по другите медни.

Освен тази, други забележки 
на вестника

пи-

които се отразяват политиче
ските, спортните, икономичес
ките, културните и други съби
тия в нашата среда. Особено ми 
харестват статиите за миналото

на съдържанието 
нямам. А що се отнася до наз
ванието му, мисля че то трябва 
да се запази.

В продължение на около два 
публиката присъства на кон

церт от песни и монолози.
часа

Б. Димитро»А.Т.

3 СЕПТЕМВРИ 1999 г.
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КЪРВАВ РАЗБОЙНИЧЕСКИ ПИР
С,„ощ „„„ „ ■ 1 * ' ^ 14 * 1 1ШГ

РаЗХЛЗДеНИ ВЪЗ»УШНИ "оиесма с грохот се катурнаха от 
Влашка към манастира. Сънят се дърпаше от изтоще- 
ннте очи на игумена. Дали предстоящият събоп 
без неприятности и издевателства'? Поиска 
кусне мъничко мед от паницата върху долапа

XV столетие, когато османците 
окупирали
потушвали локални буни и 
въстания, а враждували и 
помежду си като претенденти за 
опразнения престол на Мурат, 
загинал 1389 г. на Косово. Прие
мем ли казаното за достоверно 
излиза, че Погановският мона-

люто сгир не е строил Констадин

„4 “ ■ ——»—•—X“
ведна! а парит е няма да опожарим манастира жена Палеолог) към края на XIV

инак не се надявай на добро. ’ в.Св.ЙоанТеологосеповдигнат
- Какви жълтици, бе. ефенди. Що имаше вчеоа ги чат ____ . , няколко десетилетия по-късно след погрома на пре-

на зографите дето ни изписаха храма А те 1400,. . ' г Р |те изплатени) и зората на 25 с. м. дидущия монастир, както налучваха Радоичич, Све-
Гпиа " разбойници неочаквано обрали и избили тозар Радойчич, Бошкович, Баласчов и др. автори,

ст монасите и зографите А г г- >1, не лай, попе, мене ли ще лъжеш. Бояджийските РЬ пгнппп и ‘ Съкрушителен удар върху власгвуващата между ис-
пари ние прибрахме ето от тая глава! - изрева ииничнп п ‘ г кои сведения и документи съчинихме ториците на изкуството хипотеза, че Деяновичи били
хилещия се разбойник и търкулна по лицето пг,„„ Р*П 1Лта за погановското драматично денонощие, пре- основатели на Поганово, неотдавна (1994) нанесе Р. 
ления игумен отсечената и обезобразена глина на Никол1г1''СпиРяйки:вниманиет0 върху Iкръстовете;пред
от'“жъл ”пштеакко,Тто'"" "ЗТЪрВеШ остатъка наш"те настояваш™ да обясним иогановските загадки: 
пезарията... Мълчиш!...' МомчетГ' ' КР‘,еШ " ^ Кой "»ас построил монаетира? Какъв

Понишавието,+ Г03Ще мине 
му се да

ШС7Щ +глти тъкмовзе дървената л ъжица, внезапно,
нахлу тълпа настървени мъже е турЩгнш МълкоГсе 
нахвърлиха върху него, зачепиха грубо устата 
сила го отвлякоха до брега на Ерма.

Попе, изпей къде криеш жълтиците! - 
мустакат феслия, мушкайки стареца 

ребрата. - И без разтакане и заблуждаване,
Дадеш ли

Лгому и на

изсъска

изплатихме
заминаха...

имената върху трите кръгли плочки Николич изтъкна,
че православните слагат кръстове единствено пред 

, имената на светни и починали лица. Деяновичите не са
пезарията и развапете стените Тп.,Г ДТТ- “ ТрЯ" лРхитектУРлта » иконографската програма на Св. Й. били светни, а преминали не биха могли да бъдат кти-
бат картините в хочмч и пп няп-кпнат ДД нзгре- огослов. Каква е по-нататъшната съдба на монасти- гори. Значи, Погановският монастир са построили
бЯТ КаР дИНИТе В ХргШа и да напълнят наоса със сено и ра? В що се състои стойността му като културно-ис- Н Н
пгичк-п пч гг»г*и1 1 НС ОТКРпе хазната запалстс 1,1 - торически паметник и природно-антропогенна хармо- XVв.НатяxчерковенпокровителбилСв.ЙоанТеоло-нси 1ко да I ори. нична цялост?

Игуменът схвана, че шега няма и простеня:
- Ефенди, съзнавам, че ни сполетя мория и че казал 

или не къде са парите милост няма да дочакам. Но ге

с смисъла на

други лица, по всичко личи, през втората половина на

гос, но от пиетет запазили и патроните на предишния 
монастир Св. Св. К. И Е., така че Поганово фактически 

Кой е ктиторът на Поганово? Голям изследовател- набира трима светии-покровители. 
ски труд е вложен да се намери отговор на тоя въпрос. Николич посочва още едно косвено доказателство, 

преклиням - не осквернявай черквата, не унищожавай Натрупано е множество улики и веществени указания, че Поганово произхожда от края на XV в. Той намира, 
фреските, бъди милостив към монасите и зографите и които позволяват да се вярва, че котловинката между че ликът на Починалия Иисус Христос в олтарната 
аз ще те отведа до съкровището. Дай обещание! Одоровското и Влашкото ждрела е играела ролята на проскомидия и върху старата погановска икона "Иисус

- Прав си. попе, ние упражняваме занаята чисто и светилище още от езическите времена и ранната хрис- Пиета” е идентичен. И образът на пророк Езекил от 
съвестно. Затуй ще бъда откровен: щом предадеш тиянска епоха. Днешният монастир има предистория в пиластрите в кубето и втората прочута погановска ик- 
скъпоценностите, ще те отправим при Св. Петър, смисъл, че преди него на същото място от ранното она "Чудото в Латом” е същ. След това, буквите от 
където от снощи и твоите братя и бояджиите хващатред средновековие до османското нашествие е съществувал иконите и тия от стенописа са тоже напълно еднакви и 
за пропусквателно в рая. Ние не оставяме живи свиде- по-стар монастир, с патрони равноапостолите Св. Св. според формата произхождат от края на XV столетие, 
тели след нас. А разхвърлените по портата тела на Константин и Елена. Доказателства: Излиза, че иконата "Чудото в Латом” (или "Богородица
калугерите и майсторите, моите хора ще закопаят кой - Върху площта обхващаща пруста на сегашния храм Катафиги”) не е подарила на Поганово Василнса Елена 
къде се намери. Тебе ще упокоим край храма... Сега чуй: преди три десетилетия са откопани темели на по-древна Драгаш-Палелог (или Василиса Елена Углеша-

Ефимия), както мислеха Герасимов, Бабич, Суботич и 
- Тогавашните археоложки разкопки показаха, че и др. Елена живяла далеч преди края на XV столетие и 

зад западната стена на актуалния мутвак се намират затова не е могла да бъде ктитор на Погановски

черквата и стенописите няма да пипнем, обаче не от сакрална постройка; 
съжаление, страх о г клетва или милосърдие. Напросто, 
нямаме сметка. Султанът, за съжаление, покровител-

темели на редица помощни стаи, едната с огромно монастир, построен и живописван много по-късно.
(И друго, вторично, заключение изваждаме от 

- Някои автори твърдят, че големият комин на разсъжденията на Николич: щом иконите и фреските са

ствува вас, православните, и ако развалим храма ще се 
разсърди и поткара аскер да ни гони... Питаш как узна- огнище; 
хме, че разполагате с пари? От самите вас, попче. Кой 
днес строи и украсява черква, ако не с богат? Питаш кой мутвака е построил през Х-Х1 в. защитникът от ви- реализирали същи художници по също време, следва, че 
лодказа, че ризницата е в трапезарията? Ами, нашето зантийските нахлувания, пернишкият войвода Кракра и на погановските икони трябва да се чества 500-
дяволче, момчето, попе, дето се дружеше с връстника си (Миятев, 1936 и др.); годишен юбилей).

Спекулацията, че еди-кой си Константин и Елена 
били ктитори на Поганово се оказа несъстоятелна. За 
съжаление и Николич премълчава отговора: кои са кти-

- Върху две от трите кръгли плочки на западната 
храмова фасада са вдълбани имената на Г-н Костадин и 
Г-дя Елена с кръстове преди думите;

- Местното население с пиетет тачи кул тът на Св. торите? Въпросът остава п занапред открит.

Кастор. Днес. оче, нито в децата човек не смее да има
доверие...

Феслия та махна с ръка да водят игумена...
с. к.

В следващия брой: Кой и кога е основал Погановски 
монастир - ново предположение

Опитахме се накратко да конструираме най-въз- Св. Константин и Елена и др. 
можното сценарио за случилото се в погановската Старият монастир на Св. Св. Константин и Елена 
Порти между 24 октомври (когато стенописите били бил разорен изглежда към края на XIV и началото на

Примариус д-р АНТОН АНТОНОВ
^ 'ь "'Ь. ь -л

ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕФОРМАЦИИТЕ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ
За да може лекуването да бъде въз

можно по-успешно, то се провежда екипно.
В състава на екипа влизат няколко ек- 
систри.Той се ръководи от ортопед, лекар- 
специалист за такъв вид заболявания и той 
е лекуващият лекар. Освен него, в състава 
на групата влиза и лекар-физиатър, който 
дава напътствия за различните упражне
ния, които обаче се водят от физиотера
певт. Важна роля при лечението имат и | 
псохиартърът и социологът, които са в гр- * 
упата за да помогнат в случай, че по време 
на лечението се явят проблеми от този вид.
В състава на групата влизат и гипсьор и 
ортотик, които правят гипса или корсета.

Разбира се, неразделна част на леку
ващата група са и роди телите и съвсем ест
ествено, и самият пациент, защото извън
редно голяма е и тяхната роля. Решаващо 
значение за упешното лечение има добро
то сътрудничество между специалистите и 
родителите и детето.

няколко дни подбъдат отлагани с 
претекст, че детето е уморено, трябва да 
учи и подобно. Разбира се, 
ключения, когато например детето е бол
но. Изобщо нс се препоръчва временно 
прекратяване на лечението и прилагане на 
алтернативни методи, врачки и други псе- 
вдолскари. Това го казвам от личен опинт, 
понеже в практиката си съм имал случаи 
лечението да приключва чрез операция, 
само защото не са спазвани предложените 
методи и родителите известно време са се 
опитвали да лекуват децата си с помощта 
на пссвдолскари .

Трябва да посоча, че в Босилеградски и 
Димитровградски район се срещат често 
различни сколиози, 
могна на своите сънародници навременно 
да открият и да лекуват децата си ме 
да пиша за това и във вестник "Братство”.

лиоза), лечението може да продължи де
сетина

Говорейки за кифозите, лордозитс и 
сколиози (деформациите години. При адолссцснтните 

лиози лечението с сравнително по-кратко, 
няколко години (от

ско-
другите видове 
на гръбначния стълб), само бегло спомс- 

тяхното лекуване. В про-

чс има и из-
но и то продължава 
една до три). Много важно е лечението да 
сс провежда в континуитст, т.е. да продъл
жи без прекъсване до излекуването, защо- 
то II противен случай резултатите ще бъдат 
полонинчати. Мога да препоръчам па ро
дителите да си изберат лекар на когото ще 
имат най-голямо доверие и е когото трябва
постоянно да сътрудничат

крайния изход. Също така пре-

хме начина за 
дълженията подробно ще се спрем на ле
чението на идиопатскитс сколиози, защото 

най-често срещаните деформациитова са 
на гръбнака.

ЛЕЧЕНИЕ НА ИДИОПАТ- 
СКИТЕСКОЛИОЗИ Това с много

са най-често 
гръбначния

2 Идиопатскитс сколиози 
| срещаните деформации 
| стълб. Те се явяват обикновено в периода 
| на растежа на депата, през тоя период сс 
| влошават и едновременно е това лскува- 

през този период е най-резул-

важно за
поръчвам на родителите да спазват напът- 

лскувашия доктор (да настояват 
лекуваното дете да прави редовно препо
ръчаните упражнения или да носи корсет).

Тъй като лекуването е продължител
но, родителите трябва да бъдат търпеливи 
и упорити, редовно да водят детето на г 
тролни прегледи при лекуващия доктор и 
да го карат редовно да прави препоръчан- 

Никак не е добре, ако ня-

на
ствиятя на

а желанието ми да по-

нето именно 
татно. Необходимо е значи, веднага след 
като сс открият сколиози да започне

Разбира се, то е продължител
на лечението зависи от

тласна
кон-и ле-

ЕКИПНО ЛЕЧЕНИЕ НА 
ИДИОПАТСКИТЕСКОЛИОЗИ

чеиието им. 
но и времетраенето 
периода, през който сс явяват. Ако се явя I 
веднага след раждането (инфантилна ско-

ите упражнения.
от тези упражнения нс се правят или (Следва)

кои

'////7/////Л
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НА МАГИСТРАЛАТА ДИМИТРОВГРАД - ПИРОТ

ДВЕ ЖЕРТВИ И СЕРИОЗНО 
ПОСТРАДАЛО ЛИЦЕ

ВМЕСТО НЕКРОЛОГ
(На тптко)

вечната муДните се раждат. 
А После

сериозно пое гадя лига Евдокия - Ниносл ава 
(II години), която същ» се намирала в катас
трофиралия "Голф", се измъкнала без иито 
една драскотина.

Според думите на съдия та-следователя 
Миодраг Аранджелович от Пирот, причината 

стигне до такава трагедия най вероятно е 
на конската

наТежко транспортно произшествие се случи 
30 август т.г. след 22 часа на магистралния 
’ Пирот Димитровград, край село Суково 

(Пиротско), когато автомобил марка ’ I олф с 
пиротска регистрации нърхлетял върху 
каруца, натоварена с дърпа за огрев. Автомо
билът напрано се '‘забил” във висящата част от 

са загинали Виктория 
домакиня

дута.

Свещи.
на

бавно и сигурно 
изнждат 

своите земни дена. 
Дните умират. 
Тежко

1П,1

Кандило.

Гроб и поети.
конска

да се
поради неправилното управление 
каруца, от Миодраг и Браиислав Джорджснич 

Полска Ръжаня (Пиротско) която нс

II това е. товари, при което 
Ташкова (66 години),
Димитровград, и водачът на "Голфа” Миодраг 
Живкович (43 години), собственик на фирмата 

"Мики” от Пирот. Тежки

/V После от
от село
била осветена. На тази част от магистралата 

няколко пътни знака, с които се забранява
Пристигат Писма. 

А.? съм сред вас.

И вечно 
ще бъда.

и тягостно
има
движение на каруци, е констатирал съдията 
Аранджелович при провеждане на следствието.

за антоотпадъци 
телесни повреди е получила Г.вдокия Димова 
(40 години), дъщеря на Виктория, живееща в 
Пирот, която в момента е в болница в Ниш. 
Внучката на загиналата Виктория и дъщерята

влачи се

нощна тъма.

Удря безмилостно 
без да избира 

своите жертви

Б. Димитров
Има живот

след смъртта. 
Вярвайте! Има ме, 

вечен съм 
щом ви чзПращам 

Писма.

№ СЪСТЕЗАНИЕ ЗА БАСКЕТБОЛНАТА ЮГОКУПА
смъртта.

Той си отива. ЗАГУБА ОТ СЕРИОЗЕН ПРОТИВНИК
Сусмивка

БК ”Димитроигрнд-Панонияпшсд” - БК "Морава” (Владичии хай) 63 : 72 (37 : 38)невнрваща

тръгва си
дистанция. Това обаче не успя,Димитровградският баскет- годишното участие в състезани- 

болен отбор "Димитровград сто за югославската купа, тъй тъй като 
Панонияшпед" се прости от таз- ка то на 31 август т.г. се провали разположени за стрелба играчи.

на своето игрище в двубоя си с Впрочем концентрацията при 
отбора на "Морава" от Влади- стреляното е много по-слаба, 

През първото полувре- ако стрелящият играч се пази ня- 
итрита беше равностойна. Гб- кой да ’ не му лепне чадър и ако 

знае, че ако не улучи целта, шанс 
да хванат топката под обръчите

Красимира Иванова - 
Николич

нямаха в своя състав

Ч.ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ

чин хан.Ю Съставил: Б. ДимитровКРЪСТОСЛОВИЦА 2 < ме
Неизлечим:! болест. 7 — МъжкоВодоравно: I — Изплетен от пръчки съд с различна големина и форма 4 

чадо, мъжка рожба. 10 — Група нрапотено деградирали хора (сръб.). 12 Четвъртит къс хартия като част от книга, 
тетрадка или взет отделно. 14 — 9, 18 и 17 буква в азбуката. 16 — Страна в Африка. 17 — Водопад в С. Америка. 
18 — 15 и 4 буква па азбуката. 19 — Съзнателен стремеж към осъществяване па нещо; желание, искане. 20 
Стена (сръб.). 22 — Сол (сръб.). 24 — Най-често употребяваният съюз. 25 — Състояние, при което човек е изгубил

стуващият отбор имаше някол
ко доста високи играчи, но до
макините съумяваха да ги пари- имат предимно противниковите 
рат вън въздушните дуели. Все баскетболисти. Центърът на до- 
пак височината и по-добрата макините Тони Алексов (194 

съзнание и органите му раОотят неусетно и Цапна 28 — Първи тон от музикалната гама. 29 — Иначе, по-друг физическа подготвеност ре шиха сантиметра) се бореше като лъв 
начин. 31 — Английско женско име. 33 — 25 и 1 буква на азбуката 34 — Последният ход в шахмата. 36 — Столицата мача През второто полувреме, и имаше солидна реализация, но 
ш, Йордан. 37 - Река в Италия 38 - 4 и 20 буква на яябуката. 39 - Разработва с рало или плуг земя за посев. 40 което гостите константно това не беше достатъчно. Под
- Писта в Италия, кадете. се провежда състезанието във "Формула I . 41 - Воина, въоръжен конфликт (сръб,). водеха „ рцзуЛтата. Домакините обръчите много липсваше дву-

Отпесно: 1 - Най—разпространената у нас домашна птица. 2 - Малкото име на някога нан-добрмя футболист ^ „ ринудени да стрелят по- метровият Гюрджевски, а в пар
на СССР Блохин. 3 - Малкото име на шотландския артист Конъри. 5 - Малкото име на някогашния американски ^^ ви. довага Л1ШИЯ се усещаше ДО го-
мафист Капеше. 6 - Зала в която се прожектират филми. 7 - Част от жилище. 8 - Малкото име на оосненския соките центровс „ флангови ИГ- ляна степен отсъствието на 
политик Аурпкович. 9 — Обир;!, плячкосва. 11 — Изящно, елегантно, с вкус. 13 Мощ, енергия. 13 един или г ..‘ ю т рачи на ханчаните успешно осу- стрелеца Иванов.няколко звука, конто се изговаряте един тласък на издишвания въздух и с едно разтваряне на устата. IV— 1ечност, г - Г __ _____3 * ... . . .. 3 г ( ^ етяваха техните акции под своя С 21 точки Геров беше нан-без която не може да се живее. 21 — I 1ритежаваме (син.). 23 — Инициалите на някогашен баскетболист (център) 1
на "Цибона" и национал на СФРЮ. 26 — Малкото име на американския артист от арабски произход Шариф. 27 ко,11‘ ог‘1ТО Сс стигаше до та ефикасен в своя състав. Р
- Женско име. 29 - Иницалип: на единствения сръбски писател, лауреат на Нобелова награда за литература. 30 к»ва акЧив- Димитровградчани- евич събра 17 точки. Т. Алексов
- Река в Източна Русия. 32 - Време от изгрев до залез слънце, от сутрин до вечер; противоположно па нощ (мн.). бя*а съсредоточени как да ск- Ь и Т.Н. В спортния център Па-
33 - Фамилното име на футболиста на "Байсрн" Мемед. 35-Фамилното име на но.осадския журналист Лаело. °чат по-високо и да отправят рк имаше много зрители. Съдп- 
37 - 16 и 15 буква в апбуката. по-висок изстрел, в резултат на йството на нишлиите Груйович и

което реализацията беше твър- Джорджевич, въпреки че те на- 
де слаба. Към края на срещата правиха няколко грешки, може 
домакините се опитаха да обър- да получи положителна оценка.
нп г играта и резултата в своя по
лза, предимно чрез изстрели от Б. Димитров

БОСИЛЕГРАД

ДВА ТУРНИРА ПО ФУТБОЛ 
НА МАЛКИ ВРАТИ

На последния турнир по фут- За най-добър вратар капитаните 
бол на малки врати, който фут- на участвуващите отбори про- 
болният отбор "Младост" орга- възгласиха Небойша Евтимов 
низира в Босилеград, с название от отбора на Горна Любата, а за 
"Лято - 99” премериха силите си най-добър футболист - Блажа 
във финалите отборите ”Град- Воинович.
ска" и "Квиско" с 4:2. За третото Общинският отбор на СПС в 
и четвъртото място се пребори- Босилеград, като спонсор на 
ха отборите "Квинт” и "Больи този турнир, осигури 6 купи, кои- 
живот". Оьсгавът на "Квинт” бе то тържествено бяха връчени от 
по-добър и извоюва стабилна председателя на босилеградски-
победа от 5:2. Така че крайното те социалисти Васил Такев, за 
класиране е: "Квиско”, "Град- първо, второ и трето място, ка
ска", "Квинт” и "Больи живот”, кто и на провъзгласените от ст- 
Организаторът и този път при- рана на капитаните на отборите 
съди купи за първо, второ и тре- най-добри футболисти и на най-

добрия голмайстор.
Да припомним, че пр 

лято футболният о тбор ’ Младо
ст” организира още няколко 

I по футбол на малки

то място.
ез товаНа турнира, който беше спо- 

нсиран от Общинския отбор на
Водоравно: 1- Драг 5 - Аев 7 - Гол 11 - Ралица 13 — Емирати 16 - Икона 17 - Акиро 18 - От 19 - СПС, на финала съставът на 

М(иловаи) И(лич) 20 — Апел 21 — Си 22 — ЕН 23 — Як 25 — Алт 26 - М(илорад) К(омраков) 29 — Краен 32 — "Больи живот" беше по-добър турнира
Италия 35 - Бе 37 — АМС 38 — Ика 39 — Исп 40 — Имам 42 - Мара 44 — Ивка 45 — Комари 46 — Кои от състава на "Квинт" и се врати, един турнир по баскет.

наложи с 1:0. На трето място се волейбол, тенис на маса и шах
мат. Няколко от тях имаха ан-

Рсшение на кръстословицата 1

Отвесно: 1 - Дрим 2 - Ракия 3 - Ало 4 - Гина 5 - Ла 6 - Век 7 - Гири 8 - Оро 9 - Л А 10 - Мит 12 - Цапвам 
14 - Мистика 15 - Тон 17 - Алан 22 - Екливи 24 - К(орнелийс) К(овач) 26 - М(ирослав) А(нтич) 27 - Зяпач класира отборът на "Квинт".
28 - Абио 30 - Рамо 31 - Есма 33 - ТА 34 - Иск 36 - Е(ма) М(оскова) 38 - Ири 41 - А(риян) К(омазец) 43 - На турнира, в който участву- тивоенен характер. 
Ар44~ИО ваха 10 отбора, най-добър гол

майстор беше Михайло Йойич.
м. я.

ЯРК3 СЕПТЕМВРИ 1999 г.



СПОРТI ЛЯТНА баскетболна лига - ПОДРЕГИОН НИШ - ПИРОТ

ДИМИТРОВГРАДЧАНИ ПАК ШАМПИОНИ
ФУТБОЛ: НИШКА ФУТБОЛНА ЗОНА

” балкански” спечели 
ТРИ ВАЖНИ точки

Последния мач от първенст
вото на подрегиона Ниш-Пирот 
баскетболният отбор "Димитро- 
вград—Панонияшпед” 
със

Ето 
баскетболното

я и окончателната минитаблица на тазгодишното лятно
п първенство на подрегиона Ниш-Пирот:

1. БК Димитровград-Панонняишед” 6 5 1 431:308 (+123) 11
2. БК ”Младост-Весна” (Б. паланка) 6 4 2 475:454 (+21) 10
3. БК "Будучност” (Бабушннца)
4. БК”Пирот”

’ Балкански”-"Младост” (Орлянс) 2:0

На 28 август т.г. в спортния щата оценка е, ме се игра само 
център Парк пред около 300 толкова, колкото беше 
зри 1 ели г1 при слънчево време се тъч но 
срещнаха отборите на "Балкан
ски" и "Младост” отОрляне. Ср
ещата завърши с победа на до- полувреме до няколко 
макините. Голмайстори: Басов в положения, от които 
12 та и Гюров в 80-та минута, ползваха. Освен 
Жълти картони: Иовтгшч и Гю
ров от "Балкански”, Д. Стаменк-
овнч и Г. Тасич от "Младост”. сов и вкара гол в вратата на от- 

м Ба^,“ат"ск,^ : М малко в- личния Динич. През второто по- 
И.4 .Исшт 6, Д. Костов 7 (Петров лувреме нещата не се промениха 
), П. Костов 6, С. Стоянов 7, съществено, така че на втория 

Ьасов 8, Гюров 8, Димитров 7, гол се очаквашещо80-та минута, 
Станков 6, Митов 7 и Марков 6 когато Гюров, който игра най

добре на терена, след двойно по- 
ФК Младост : Динич 8, Г. даване с Митов оформи крайния 

Стоянович 6, Д. Стаменкович 6, резултат. Гостите 
Китанович 6 (Т. Тасич 6), Спасич ромен противник, който реши да 
7, Стефанович 7. М. Тасич 6, Н.
Кулич 6, Б. Кулич 6, Стаич 6 и 
Стаменкович 6.

спечели
служебен резултат 20:0, тъй 

като неговият противник БК 
Пирот не се появи на 

Димигровградчаните

6 3 3 411:457 (-46) 9 
6 0 6 319:417 (-98) 5терена.доста-

за да се постигне целта. 
Макар и в непълен състав, до
макините постигнаха

завърши
ха участигето си в тазгодишното 
баскетболно

бира се, че изпитвам 
во от спечеленото първо място, 
но лигата беше слаба, това е ясно 
на всички. Почти всичките си

задоволст- тава нищо друго, освен да очак
ваме завършването на спорт
ната зала, след което най-сетне 
ще влезем и в по-силна дивизия. 
От броя на минутите, които пре
карах в играта през първенст
вото, съм сравнително доволен, 
както и от играта си.

първенство, заво
ювайки първото място на табли-в първото 

голови цата, което им дава възможност 
през следващия сезон да играят в 
по-силна дивизия — Друга сръб
ска лига - ИЗТО К. Тъй 
ртната зала в Димитровград още 

завършена, димитровград
ските баскетболисти и

не се въз- 
12-та минута, 

когато след ъглов удар от дяс
ната страна, най-висок беше Ва-

прогивници победихме с над 20 
точкив

преднина. Регистрирахме 
и една незаслужена загуба, но и 
това

катоспо-
се случва в спорта. Поради 

сериозна контузия (счупих лява
та си ръка) за своя отбор изиграх 
само два мача. От играта, която

не е
Далибор Алексов (14 години, 

168 сантиметра, плеймейкър): 
Радвам се, че спечелихме пър
вото място. Лигата беше слаба, 
но какво да се прави. От броя на 
минутите, които прекарах в иг
рата, както и от своята игра съм 
доволен”.

този път 
ще се откажат от това удовол
ствие и ще продължат да си 
играят на "котка и мишка” 
чаяно слабите баскетболни от
бори от съседните градове.

А ето какво заявиха по този 
повод димитровградски баскет
болисти:

Давор Гюрджснски (21 годи
ни, 200 сантиметра, център): Раз-

показах в тези мачове, съм дово
лен”.с от-

Далибор Рангелов (19 годи
ни, 190 сантиметра, флангов иг
рач): Ами състезавахме се пре
димно с отбори от нашия окръг, 
от които единствено белопалан- 
ската ”Младост-Весна” излезе с 
горе-долу солиден тим. Не ни ос

ее оказаха ск-

защитава своята врата, така че 
нито един път не застрашиха ме
стния вратар. Зрителите напус
наха стадиона доволни, само от

Б. Димитров

В третия кръг от пъ 
вото на НФЗ "Балкански 
чели три важни точки в борбата от играта на домакините, 
за самия връх на таблицата. Об-

рвенст-
спе- МАЧ ЗА БАСКЕТБОЛНАТА ЮГОКУПАспечелените три точки, но не и

Д. с. РУТИННА ПОБЕДА
БК ” Димитровград-Панонияшпед” - БК ”Хайдук Велко” (Нсготин) 74 : 60 (36 : 22)

ФУТБОЛ: ПИРОТСКА ОКРЪЖНА ДИВИЗИЯ Във втория кръг от състеза- Оказа се обаче, че голяма част тава на домакините бе Алексан- 
нието за югославската баскет- от играчите на ”Хайдук Велко” дар Андреевич с 22 точки, 2 ча- 
болна купа отборът на ”Димит- са истински антигаланти, които дъра и няколко асистенции. Ка- 
ровград-Панонияшпед” минал- на горещия димитровградски питанът Геров отбеляза 21 точ- 
ия четвъртък на своето игрище "паркет” няма какво да търсят, ки и множество асистенции. Ос- 
срази отбора на ”Хайдук Велко” От минута на минута Димитров- вен Геров, в състава на домак- 
от Неготин със 74:60. Само през градчаните увеличаваха преиму- ините беше още един ветеран - 
първите 3-4 минути на мача иг- ществото си в резултата, което в Веселин Матов, когото публи- 
рата беше горе-долу равностой- един момент на второто полу- ката няколко пъти награди с 
на. В гостуващия отбор имаше време беше над 30 точки. През бурни ръкопляскания за показа- 
няколко високи играча, което бе втората част на това полувреме ната игра.

БЕЗ МАЛКО ДВУЦИФРЕНА 
ПОБЕДА4

ФК ”Жслюша” - ФК ”Гнилан” (Гннлан) 9 : 3 ( 4 : 2 )
В спортния център "Парк” 

пред около 200 зрители на 29 ав
густ футболистите на ”Желю- 
ша” в рамките на третия кръг от 
състезанията в Пиротска ок
ръжна дивизия поразиха жесто
ко съперниците си с 9 : 3. Гол
майстори: Симов в 19 и 73, Най
денов в 28 от дузпа, Марков в 33,
35,49 и 70. Алексов в 62 и Ташков 
в 75 минута за ’ Желюша’, а 
Джорджович в 30 и 58 (от дузпа) 
и Костич в 44-та минута. Жълти 
картони: Ташков и Марков от 
"Желюша" и Джорджевич от 
"Гнилан".

ФК ”Желюша”: Тодоров 7,
Стефанов 7, Истатков 7,Ташков 
7, Алексов 8, Найденов 7, Симов 
7, Георгиев 7, Марков 9, Стоицсв 
7 и Ненов 7.

Може да се каже налраво, че 
спортния център ’ Парк 

беше пародия на футбола, с кое

то голямата победа на "Желю
ша" може би малко се омало
важи. Скромният отбор на ”Гни- 
лан" не успя спортсменски да по
несе тежкото поражение и 11 ми
нути преди края напусна терена, 
тъй като останаха със 7 състе
затели - уж четирима се контуз
иха. Главният съдия Миодраг 
Тричкович от Пирот (6) и деле
гата гледаха всичко това без да 
предприемат нещо, дори конста
тираха в протокола като истин
ски конгузиите на четиримата 
състезатели от гостуващия от
бор. Това е още един пример как 
служебните лица във футбола 
злоупотребяват със своите пра
ва, което тласка този спорт все 
по-надолу. В четвъртия кръг 
желюшани гостуват в Пирот, 
където ще играят с "Единство’.

повод зрителите да помислят, че шанс за изява получиха всичките 
неготинчанците ще имат преи- резервни играчи на домакините 
мущесггво под обръчите, особе- - голобрадите Ненад Матов, 
но, ако се има предвид, че при Далибор Алексов, Александър вото на нишлиите Милян Масла-

Апостолов, Боян Велчев, Васил нович и Боян Голубович беше 
по-опитният отлично.

Мачът бе наблюдаван от ок
оло 100-ина зрители. Съдийст-

домакините отсъстваха двумет
ровият Гюрджевски, опитният Андреев, както и 
флангов играч Сотиров и отлич- Йосип Глишич. 
ният стрелец Никола Иванов.

Б. Димитров
Най-резултатен играч в със-

СУРДУЛИЦА: СРЪБСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - 
ГРУПА НИШ

” РАДНИК” НАДИГРА ”ПУКОВАЦ”

НА МАЧА "ЛЕВСКИ" - 
"АПОЕЛ" (2 : 0)

ПАЖИН НАЙ- 
ДОБЪР ” РАДНИК” : ”ПУКОВАЦ” 4:3 (2:2)

На 29 август сс игра шестият кръг от първенството в Сръбската 
футболна дивизия - група НИШ, в която на градския стадион в Сур- 

"Радник” като домакин надигра футболистите на "Пуковац" от
Бившият футболист на бел

градския "Партизан” Прсдраг 
Пажин бс автор на втория гол за 
софийския "Левски” н мача му 

"Апоел”, кой-

д улица
Пуковац. Мачът бс твърде интересен и мъжествен. Гостите се предста
виха като хомогенен състав, добре играха и в защитата, и в нападението.това в

Д. с. срещу кипърския 
то се игра миналия четвъртък п 
българската столица в рамките 

европейския ПРО КЪП. 
"Левски” триумфира с 2 : 0 
класира за следващия кръг, тъй 

първата среща в Кипър за
върши с миролюбив резултат 0 
: 0. Пажин отбеляза гола в 75-та 
минута от свободен удар. Той бе
ше най-добрият играч на мача. 
Да припомним, че отборът 
"Левски” сс ръководи от юго
славския футболен специалист 
Люпко Петрович.

В рамките на същото състе
зание софийският ЦСКА победи 
на своя стадион северноирлянд- 

"Портадаун” с 5 : 0 (в пър- 
- "армейците” триумфи- 
3 : 0). В отбора на ЦСКА

Още и самото начало, в третата минута домакините откриха резултата 
Н. Спасич. В 20-та минута Псшич, който отбеляза гол и 

в 33 минута, изравни резултата, но след три минути Маравич отново 
резултата на 2:1 за местния отбор.

През втората част на мача съперниците играха по-предпазливо. 
Равностойната борба продължи до 77 минута, когато 3. Петрович вкара 
първия и втория гол и осигури три точки за своя отбор. Малко преди 
последният съдийски сигнал, в 90 минута, Османович отбеляза гол и 
оформи крайния резултат: 4:3.

В ссдмия кръг сурдулишките футболисти ще гостуват на отбора на 
"Радан” в Лебане.

е попадение на

ДИМИТРОВГРАДЧАНИ В СКОПИЕ

С ФУТБОЛ ЗА 
ПРИЯТЕЛСТВО

повишина
и сс

като

в най-трудно положение

...т° “"".'.г,::"Балкан" и играха приятелски мач по футбол на малки врати под 
мотото "С футбол против войната .

На 7, 8 и 9 септември 
Димитровград ще гостуват със 
гости на Скаутския съюз 
реванш по малък футбол под мотото 
На 8 септември ще използват случая да присъстват
мач между Македония и Югославия, а ще бт.дс подписан и протокол 
та бъдещо сътрудничество както в областта на спорт* г ка > 
областта на икономиката. Ще се проведат разговори и зя полтгм 
Нето на някои македонски курорти от страна на тл ‘ ’ „„
Други туристически оферти. Организатори на газ р
кан” и Спортният съюз на Димитровград.

м. я.
на

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 4 септември 1999 г. се навършават 40 тъж

ни дни от смъртта на нашия мил съпруг, баща, 
свекър, тъст и дядо

ЙОРДАН ВЕЛЧЕВ, пенсионер от 
Димитровград

На тази дата в 11 часа ще посетим гроба му на 
Димитровградските гробища, за да положим цве
тя и почетем паметта му. Каним близки и познати 
да ни придружат.

Опечалени: съпруга Вера, дъщеря Марика, синове Славчо и Велча,
зет,снахи и внуци.

година група спортисти от
стопанска делегация в Скопие като 

Македония. Там ще изиграят среща- 
”С футбол за приятелство .

на футболния
на

ския 
вия мач 
раха е
играха и тазгодишните попълне- 

отбора - петимата сръб
ски футболисти, които демон
стрираха отлична игра.

Б. Димитров

ния на

д. с.
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УЧИЛИЩЕ
Прели годиис, кит децата т етаротота сина илеоше у 

основното училище, (ром п.чблнжи септември, улуците 
почну ла се иявртаю при мене: "Дело, гребе ли нещо да 
помогиемо?" "П:1 оня селската работа се поприсвърши, куде 
беосте кига сено еъбирао?". "У Гьрцию на летованье!" - и 
двоичната улараю у йедън глас.' Е 
по Воровско пол!,е!", реко им и бео решил да не развързуйем 
кьссиюту, оти цело лсто сс мучи кико гь.чр/ОЛ да стигнем иа 

места: и стокуту д-ч урчйетим, и польето да сред им, и 
I гонещо да поириберсм, оти вати да застудсва, а и гората поче 
да аажълтевуйс.

Гледам улуците ватише да сс гьрче, дожале ми, па им реко: 
"Айде иадогодина че събирате сено, а съга ми кажете колко 

и тетрадкье'"

и я се цело лето гърчи, ама

спа

ре ви требу аа
" Гребе и за моливйе, за гумице,
"Добре де, добре, кязуйте!"
"Па че пи дадеш по две илядаркье!" - рипнуше децата от

книгьс1(4
за блокове»"

радост. А право да ви кажем и мене ми заигра около сърце, 
ужкьим се мърщим, а ми дошло мило що децата се р;1дую 
кига пооде на училин;е.

Ево съга летото сс изпързольи, иде септември, а от унуците 
па най-мл; 1дотопI сина ни абср, пи глас. Чекям да дойду, 
попревил съм неколко стодинаркье, 
зарадуйем. Чека, чека па кига съм си недодръжко, реко че 
идем я у Цариброд, да видим кво стяйе. Надигнем се, та при 
най-.младотога сина. Тронну я на Ерата, никой не ми отвара 
Притисну квакуту, и за мойто чудо, врата се отворите 
Улазим у собуту и има кво да видим и двата унука седу на 
кревет, държу некиква дрънкала у рухье и ми даваю с очи 
иекикви знаци.

- Добърден! - изрова я малко ядовито.
- Ту бре, дедо, изеде ми йедън живот.' рече по-малкьият.
- А я аборта ра! - уздъну дълбоко по-старият.
- Чуйете ли се бре кво оратите?! Кико съм ти бре изел 

живот. Ти йедън живот имаш, та я ли че ти га зацърним-' А 
ти бре, знайеш ли некойе работе, баща ти нейе ли ти гьи 
казувал: може да абортира жена, а мушхо и това йоще дете, 
това не бео чул.

- Ама игрете ни наемете, дедо! - ваташе децата да се емею. 
Еве у туя игру я имам йоще шес живота! - върльи играчкуту 
детето и ми висну на шию. Другото дойде и .ме прегърну:

- Айде-дедо, добре си ни дошъл!
- Видим я колко съм добре дошъл! - не могу йоще да се 

окопитим я. - Ама гледам вийе се играйете, а еве септември 
чука на вратата, стедзате ли се за училище?

- Ма йок, бре дедо!
- Кико "йок"? А книгье, а тетрадкье, а блокове?
- Не се знайе дедо, дали че идемо на училище! - рече 

старият.
- Кико не се знайе? Нали йе септември?
- Септември йе, ама се орати дека учител ьете че щрайкую 

и не се знайе кига че почне школскатн година и дали и че 
починьа!

- Те ти йоще йедно двайесе!
- Що се бре чудиш, дедо? Па и лани не учимо неколко 

месеца и сви завършимо, ко би ти казал "изкласимо"!
- Изкласисте, ама празни класове, нема у ньи ни зърно 

научено!...
- А иийе гледамо телевизию "школскье" и "научне" про-

сдкам и ньи да

) КОВАЧИ С )
- Бил нпй-добрият ковач в околията. А останал 

неженен.
- "Всеки е копач на своето щастие". Не съм знаел, 

че жената може и така да се нарича.
- Всички го познавали като ковач. А в съда се 

доказало, че е содоллит.
- В стара дупка пиронът се начуква по-лесно. Но 

по-лесно и изпада.
- Старите ковачи с по-голяма мъка повдигат чука.
- Заковал жена си вкъщи. А тя пее по цял ден.

Иван Царибродски

- Ковашката професия е най-разпрострайената в 
света. Всеки почуква по нещо.

- И на коня, за да го потковете, трябва да му 
вдигнете краката.

- За да влезе пиронът, трябва добре да се чукне.
- Всеки пирон се начуква във всяка дъска. Само 

ако не се изкриви.
- Най-новата парола па хомосексуалците е: 

"Ковачи от всички страни, съединявайте се".
- Според времето за работа ковачите* се делят на 

дневни и нощни.
- На «-предпочитаният чук е с голяма глава и 

дебе*ла и дълга дръжка.
- При пироните няма стандарти. Ковачите коват 

с различни размери.
-Добрият ковач кове с чук. А не с език.
- Добрият ковач угтотре*бява и чука, и пръстите си.
- Никой не е изтьпял от много чукане. Само чукът 

изтьпява.
- Недейте да ковете на бърза ръка. Може да 

изгубите клиентите си.
- Кове* се докато е топло. На хладно се настива.
- Не изковахме добре братството и единството. 

Огьнят бил много силен.
- Камбагтте трябва добре да са заковани. Но и да 

се* клатят добре*.

Моля, беЗ докаШте
НАЗВАНИЕ

Много от мачовете си в рамките на тазгодиш
ната югокупа и току-що завършилото първен
ство, баскетболният отбор ”Димитровград-Пано- 
нияшпед” изигра без 2-3, а понякога и повече ти
туляра. Изхождайки от този факт, някои остроу
мни димитровградчани предлагат клубът да по
лучи по-подходящо название, респективно да сс 
нарича - ” Едвам се събрахмс-Пш1011ияшпсд”.

Б. Димитров

“АСЕН Р1газшшсааздШ Направил нещорнсупж БДимюроо

[ - КА К ИВ С&И Н4- 
пм&их' еъ л/ол/ВнтЬ- 
С1ЕМ/Ш аТА сТСЛ/А.КС- Зу<Гпрели *и/икЪ ,7о 
.ЙА^П X Ь .

(-Зъен/их с& о
~ \ОТ'ТУ^,А Ги1.

иИ си ЙЛПРА -
ЖзЯТ&ЛОт1?

ПО/Ч ОЛ ЧК
граме и доста смо понаучили...

- Значи туя годин паре за книгье и тетрадкье нема да ви 
требу...

- А че требу! - изокаше и двоицата у глас.
- Кико че ви требу кига нема да идете на училище?
- Че ни требу за касете! - децата се рипнуше от радос
Я видим дека ме йе времето прегазило, вати та им дадо 

парицете, па час по-скоро се измъкну да си идем на село. 
Там йоще се живейе кико йедно време. Това време, 
съгашньото, ич не га разбирам: идеш, не идеш на училище - 
накраят та потпишу дека си изкласил. Не йе важно що 
класат йе празаи.
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