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ПЪРВАТА КОЛОНКА ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА 
РАБОТИ ПРИЕ РУСКИЯ ПРЪВ ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

ЮГОСЛАВИЯ ИСКА ДА БЪДАТ ОСУЕТЕНИ ТЕРОРИЗМЪТ, 
БЕЗЗАКОНИЕТО И ПРЕСТЪПНОСТТА, РУСИЯ 

ПОДКРЕПЯ НАШАТА СТРАНА В ПРИНЦИПНИТЕ Й 
СТРЕМЕЖИ И ОСЪЖДА НАРУШАВАНЕТО НА 
РЕЗОЛЮЦИЯТА НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ

НА ВЪНШНИТЕГРИЖА
ЗА

ДУХОВНОСТТА
Учениците от долните 

класове в нашите училища 
и техните учители посрещ
ат новата учебна година и с 
нови сборници за извънкл
асно четене по български 
език. т у10;ГI1Г‘.'Л0ШСВ,,Ч " АлеКсандъР Авдесв об^нихо мнения аа актуалното развитие на обстановката в Косово и Мстохия и 

Укрепват приятелските връзки и се интензифицират икономическите отношения мстохия и
Президентът на Република

та Слободан Милошевич прие 
във вторник руския пръв замест
ник-министър на външните ра
боти Александър Авдеев със съ
трудниците му.

Обменени бяха мнения отно
сно актуалното развитие на об
становката в Косово и Метохия 
и в региона. Разговаряно беше и 
за укрепването на приятелските 
връзки и по-нататъшното разви
тие на двустранното сътрудни
чество между Югославия и Ру
сия.

в региона
между двете страниКасае се за поредицата 

от сборници с избрани че
тива, която осъществяват 
съвместно Заводът за из
даване на учебници и учеб
ни помагала на Република 
Сърбия от Белград и наше
то издателство.

Четирите 
"СВЕТЛИ
ДНИ" за I, "ЗДРАВЕЙ, УЧИ
ЛИЩЕ МИЛО" за II, "КНИ
ГАТА Е ДОБЪР ДРУГАР" за 
III и "НАЙ-ХУБАВОТО НА 
ТОЯ СВЯТ" за IV клас, чи- 
йто съставители са Влади
мир Стоименов, Ранко Ка
рамфилов и Милан Мила
нов, обхващат избор от сти
хотворения, разкази, наро
дни приказки, басни, пос
ловици, поговорки,гатанки 
и народни песни. Четивата 
са от изтъкнати български, 
югославски, световноизве
стни писатели, както и от 
творци от българското ма
лцинство в Югославия.

С тази поредица, която 
наскоро трябва да бъде об
огатена с още четири сбо
рника за V, VI, VII и VIII клас, 
на дело се реализират за
дачите от Протокола за дъ
лгосрочното сътрудничест
во между нашето издател
ство и Завода за учебници, 
в който се предвижда из
даване на наръчници и дру
ги издания, с които трябва 
да се обогати и осъвремен- 
ни обучението по българс
ки език в нашите училища.

Несъмнено, предложе
ните сборници имат голямо 
значение и за духовното 
извисяване на децата и оп
азване на националната им 
идентичност. Освен задъл
бочаване на знанията и ра
звитие на любов към лит
ературата и духовността 
изобщо, те ще ги учат и на 
нравственост и красота.

С това книгоиздателско 
начинание на практика се 
потвърждава и грижата на 
правителството, че и в то
ва тежко време, предизви
кано от агресията на НАТО, 
да се осъществява пълното 
равноправие на малцинст
вата в нашата Република 
във всички области, следо
вателно и в образованието.

^ плячкаджии; както и другите по- 
Р даници на съседна Албания, на 
| които е позволено безпрепят- 
'4 ствено влизане на територията 
| на Югославия; в Косово и Мето- 
5 хия да се върне контингент на 
I Югославската войска и полиция 
| и да се създадат условия за за- 
| връщането на всички изгонени 
| оттам граждани, което е единст- 
| веният начин да се създадат ус- 
| ловия за мирно политическо 
| решение въз основата на равно- 
I правието на всички граждани и 
| национални общности.
:$ Русия подкрепя Югославия в 
' принципните й стремежи и осъ

жда нарушаването на Резолюци
ята на Съвета за сигурност на 
ООН за Косово и Метохия. Във 
връзка с това руският контин
гент в състава на КФОР е решен 
да изпълни своята мисия в уни
сон с поверения му мандат, без 
оглед на опитите за осуетяване, 
пред които е изправен той. Юго
славия високо цени настоявания- 
та на Русия да бъде обезпечено 
последователно прилагане на 
Резолюцията на Съвета за сигу
рност и преди всичко да се гаран
тира сигурността на всички гра
ждани и тяхното имущество.

сборника:
УЧИЛИЩНИ

Най-голяма заплаха за поли
тическото решение на косметск- 
ия проблем и за стабилизацията 
на отношенията в региона пред
ставляват безпрепятственото 
продължаване на злодеянията 
на албанските бандитски групи и 
постъпките и решенията на ме
ждународните сили под егидата 
на ООН, с които очевидно се на
рушава Резолюцията на Съвета 
за сигурност на ООН, беше ка
зано в разговорите. По такъв на
чин се слагат на карта и прести
жът, и ролята на Обединените 
нации, чиято задача е да обез
печат последователно прилага-

Президентът Милошевич в разговор с руския пръв 
заместник-министър на външните работи Авдеев

не на Резолюцията на Съвета за и другото неалбанско население, 
сигурност за Косово и Метохия Югославия иска да бъдат осуе- 
и Военно-техническото споразу- гени тероризмът, беззаконието

и престъпността в Космет, да 
Неотклонно е задължението бъде прекратено етническото 

на представителите на Обедине- прочистване, да спре пренебре- 
ните нации в Косово и Метохия гването на задължението отно- 
стриктно да спазват суверените- сно разоръжаването на терорис
та и териториалната цялост на гичната АОК, да се зачита не- 
Югославия, както и да гаранти- нарушимосгга на югославските 
рат сигурността на всички граж- международни граници, от Кос- 
дани в Косово и Метохия, къ- мет да бъдат изгонени престъп- 
дето на й-за страшен и са сърбите ническите групи, насилници и

мение.

ПРЕМИЕРЪТ НА СЪРБИЯ МИРКО МАРЯНОВИЧ ГОВОРИ НА ТЪРЖЕСТВОТО 
ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ВРАНЯ

Отделно беше разговаряно 
за интензифицирането на иконо
мическите отношения между 
Югослапия и Русия и предстоя
щото заседание на Смесената 
югославско-руска комисия за 
икономическо сътрудничество.

В срещата участваха и юго
славският външен министър

НЕ ДАВАМЕ СВОЯТА ТЕРИТОРИЯ И 

СВОБОДА
нишите свободолюбиви традиции и патриотизъм,♦Правителството на народното единство изразява 

защитава и се бори за интересите на народа и държавата и се противопоставя на новия световен Живадин Иованович и руският 
фашизъм ♦Със собствени сили възстановяваме страната ♦Съюзът за промени - това са най- „осланик п СР Югославия Юрий 

наемници, които служат за продължаване на агресията срещу нашата Котоп.обикновени чуждестранни 
страна

шизма, потвърждавайки и по този 
начин, че и в този край на нашата 
страна ценностите на свободата и 
самостоятелността винаги са били 
и винаги ще бъдат върховен ин
терес на народа. Преди 55 години 
смс сс отбранявали от завоевате
ли, които са искали да застрашат 
нашата свобода и независимост, 
отбранявали смс сс със сърце, ге
роизъм и единство - така, както сс 
отбранихме и от агресията на 
НАТО.
И днес, както и преди пет де
сетилетия и половина, целта на 
агресора беше същата: Югосла
вия да бъде покорена, разделена

(На 3-та стр.)

Благодарейки за присъдения му 
от вранянци Барелеф на освобож
дението на града, Мирко Маряно- 
вич каза:

- Приемам това признание като 
подкрепа на правителството на на
родното единство, което през из
теклите пет години енергично от
браняваше жизнените национални 
и държавни интереси, провеждаше 
реформи и насърчаваше развити
ето в съзвучие с политиката на на
шия президент Слободан Милоше
вич.

поВ речта си на тържеството 
# повод 7 септември - Деня на ос

на Враня от ШШ ма1ШШР1ШГ[Е
1 ОФОЖВАШ1Ш1

вобождението 
фахшизма - премиерът на Репуб- 

Сърбия Мирко Марянович 
изтъкна, че правителството на на- 

единство представя Сър-

лика

родното
бия, която НС дава своята терито- 

своята свобода и която ник-рия и
няма да приеме никакви улти

матуми. Правителството на народ
ното единство изразява 
свободолюбиви традиции и патри
отизъм, защитава и сс бори за ин
тересите на народа и държавата и 
сс противопоставя

фашизъм, подчерта сръбският

ога

нашите

Днес тук, в свободолюбивия юг 
Сърбия, в свободолюбивия град 

Враня, отбелязваме 55-годишни- 
освобожденисто от фо

нана новия свето
вен

Д. Р. ната напремиер.



ПРЕМИЕРЪТ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ МИРКО МАРЯНОВИЧ СЕ ЗАВЪРНА В 
ПОНЕДЕЛНИК ОТ ПОСЕЩЕНИЕ В РФ

ЗАДОВОЛСТВО ОТ УСПЕШНИТЕ 

РАЗГОВОРИ В МОСКВА
ПРИКРИВАНЕ НА 

ЗЛОДЕЯНИЯТА СРЕЩУ 
СЪРБИТЕмиогобройии политически и икономически пъпроси ♦Идентични становища

през шмат и * Големи възможности за
♦Изчерпателен диалог

проблемите II Косово ♦Достатъчно газ за 
уиеличпнпис на стокообмена

НО
отоплениеотносно

дои месеца и половина о< идва- 
него ни КФОР, както и че са 
убити стотици от онези, кои го са 
останали и които са повярвали 
на силите на ООН. "Тази мисия 
-пише коментаторът на ”Дума 
- се командва от довчерашните 
агресори, които с ракети и бо
мби СЪЩО така избиваха жени, 
деца и старци и рушиха мостове, 
фабрики, болници”.

Българският вестник преду
преждава, че днес в Прищина иа 
един "въоръжен до зъби” вой
ник на умиротворителните сили 
се падат десет жители на Кос
мет, включително и бебетата и 
старите хора. Войниците ог 
КФОР се оправдават обаче, че 
”не били в състояние да издирват 
непознати престъпници”, които 
в само една акция убили 42-ма 
отвлечени сърби.

Когато по време на агре
сията бомбардираха сръбските 
градове и села, същите тези 
войници на НАТО оправдаваха 
злодеянията си с това, че уж 
”защищават нарушените права 
на албанците”. Сега, когато 
трябва да се защитават правата 
на сръбското население, на чер
ногорците, ромите и мюсюлман
ите - КФОР е "безсилен и не
подготвен”, а Обединените на
ции са нерешителни и неясни.

Политиката на двойните 
аршини, на лъжите, цинизма и 
на прикриването на престъпле
нията продължава в момента, 
когато геноцидът над сръбския 
народ достигна кулминация, 
прави извод коментаторът на 
българския вестник ”Дума”.

Българските елек тронни ме
дии информираха миналия 
тък, че в 
намерен още един масов гроб е 
тленните останки на 42-ма убити 
сърби, което е третият пореден 
масов гроб през последните 
колко седмици.

Особен отзвук в българските 
медии получи обвинението на 
Русия, че след агресията 
НАТО в южната сръбска пок
райнина са извършени 8 000 пре
стъпления, 3 500 от които тежки,

ос договорихме изплащането на нашите досегашни 
дългове дп бъде пролонгирпно до 31 декември 2003 
година, да бъде възобновено доставянето на 
договорените и необходимите ни количества, да се 

на достлпкитс и те да бъдат

Председателят на правителството на Република 
Сърбия Мирно Маряпоинч със сътрудниците си в 
понеделник ес завърна от неколкодневно посещение 
в Москва, къдсто води разговори е голям брой висок-

офицнални представители на Руската поддържа континуитет
’*Газпром” и по-интензивни през зимните месеци. Пднп част от

пе-
Косово и Метохия егаз в

опоставсни
федерация, както п е ръководството на 
градоначалника на руската столица. На прссконфср- газа ще бъде изпла тена като част от кредит, втората 
енцпя на белградското летище премиерът - като хуманитарна помощ, а третата част - с наши 
Маринопнч изтъкна, че е направил посещението в стоки мри условията, за които сс договорихме когато 
Москва по покана на градоначалника Юрий Лужков подписахме споразумението, 
по повод "Дните нп град Москнп", Тини чист от посещението си н Москип Мирко

- С. градоначалника нп рускатп столици рпч- Мприиоиич оцени кито особено ретултптип, тъй като 
говорихме за сътрудничеството нп Сърбия и нишата "Рпзпром" и руското ирпиителстпо ясно са декллри- 
странв е град Москва. Престоя си в Москва използва- рали категорично ствнонище, че занапред няма да 

вицепремиера на Руската федерации има проблеми е доставките на газ през Унгария.
Отговаряйки на журналистическите матроси за 

договорените количества газ и решаването на 
Мариновим. проблемите с транспорта, премиера,т Марянович

След като подчерта твърде развитите отношения каза, че доставянето на руския газ щс бъде нътста- 
между СРЮ и приятелска Русия, премиерът на нонено още през настоящия месец, а Русия трябва да 
Сърбия каза, че един от първите въпроси, по които с достави на нашата страна около 1,5 милиарда ку- 
разговпрял с официалните руски представители, с бичсски метра газ и топа количество е напьлно до
бил въпросът за доставките на руския газ. Той статъчно не само за отопление, но и за работа на 
напомни, чс сасд 78-те дни на агресорското натовско промишлените цехове, 
бомбардиране на нашата страна е необходимо преди - Когато става въпрос за отоплението, убеден 
настъпващата зима да бъде възстановено възможно съм, че ще имаме доб ър зимен сезон, изтъкна

Марянович и допълни, чс през Унгария ще бъдат 
доставени достатъчни количества газ, коиго ще

пя

на

хме и за среща с 
Николай Аксьонснко и аз съм твърде доволен от 
това. за което разговаряхме и сс договорихме, заяви

които били прикривани от
силите на КФОР, осо-

ст-
рана на
бено от страна на американския
контингент на тези сили.

Въпреки най-новите стра
ховити доказателства за гено
цида на сепаратистите и терор
истите срещу 
сово и Мсгохия сърби, запом-

останалите в Ко

нският със злините си отиващ 
комендант на НАТО за Европа, 

Уеслиио-голяма част от унищоженото.
- Доставките на руския газ сскнпха и поради 

създадените проблеми с транспорта на газа през Ун
гария. Най-напред с ръководството на "Газпром", п 
след това и с представители нп руското правителство

американският генерал 
Кларк безогледно заявил, че 
"обстановката в Космет се 
движи в положителна посока”, 
отбелязва българският вестник 
"Дума”.

Кларк се дръзнал да измами 
световната общественост като 
заявил, че "етническото прочи-

покрият транспортните разноски.

"Да не говорим за човешките жертви и страда
нията. които са документирани в "Бялата книга’ - 
потресаващо свидетелство за ссянето на смърт и 
разрушенията на НАТО по време на 11-седмичната 
агресия, каквато не е забелязана след Втората све
товна война”, подчерта югославският дипломат.

Прокич посочи, чс в обновлението на страната са 
сс включили всички стопански потенциали, банки,

ОБНОВЛЕНИЕТО НА СРЮ Е 
ВСЕОБХВАТНО

Завеждащият югославското посолство в София 
Динко Прокич заявил в интервю да софийския вест
ник "Земя”, чс "всички усилия в Югославия са целе
насочени към към обновлението на инфраструкту
рата. стопанските обекти, енергийните съоръжения,

схване практически е прекра
тено" и, че "избягалите от там 
сърби постепенно се завръщат", 
посочва "Дума".

Българският вестник пише. 
че "генералът със студения по
глед” прикрива онова, което е 
добре известно на целия свят - че 
200 000 сърби са напуснали род
ните си огншца при нахлуването 
на терористите през последните

консорциуми и основаната неотдавна Дирекция за 
болници, училища и жилищни сгради, разрушени обновление и развитие. Работи сс усилено и много

обекти пече са готови или пък ще бъдат завършени 
"Щетите на цивилните обекти са много по-големи предсрочно. Така например вече възобнови работата 

от това, което искат да представят на Запад и те 
възлизат на около сто милиарда долара", заяви

през 78-те дни НЛТОагрееня.

си и Новосадската рафинерия, каза завеждащият 
югославското посолство в България Данко Прокич.

Прокич.

лед агресията - агресия. Така може да се каква политика по опазване на териториал- 
опише обстановката в Космет сега. Вме- ната цялост на Югославия би водил този Съ- 

сто да обезоръжи терористичните банди на юз. Стига един ден да грабне властта, 
т.нар. АОК, КФОР под командването на САЩ 
и егидата на ООН се стреми да ги трансфор
мира в някаква си политическа сила и шип- мица американското Централно разузнава- 
тарска въоръжена национална 
ия. Според тази извратена 
логика съюзниците от II све
товна война трябваше да вк
лючат в редиците си и хитле- 
ровите СС-поделения; в борбата против бас- 
кийския сепаратизъм испанската полиция тр
ябва да ангажира ЕТА или пък великобритан- 
ските сили да се борят срещу ирландския 
тероризъм заедно с терористите на ИРА.

ефът на цивилната мисия на ООН в Ко
сово и Метохия, изявеният сърбофоб Бе- 

рнар Кушнер тази седмица изпъди динара от 
южната ни покрайнина. На обвиненията, че 
нарушава духа и съдържанието на Резолю
ция 1244 на Съвета за сигурност мосю Кушнер 
отвърна, че само узаконява реалната прак
тика. Етническото прочистване на Космет от 
неалбанското население също е реалност - 
жалка, разбира се, но действителност са и 
сръбските масови гробове, а реалност е, че 
Космет е световен център на наркомафията.
Остава ни да чакаме кога ще удари часът, в 
който мосю Кушнер ще узакони и тази дей
ствителност.

мериканският бизнесмен Милан Панич, 
който се числи сред ръководителите на 

опозиционния Съюз за промени, предложи 
Войводина да се присъедини временно към 
Унгария. Съдейки по казаното от Панич в 
интервюто му за в. ''Маджар немзет“, ясно е

ПЛАНОВЕ НА СОФИЯ ЗА РЕФОРМА В АРМИЯТАмененият през май тази година руски пре
миер Евгений Примаков осмя тази сед- БЪЛГАРИЯ ПРЕПОЛОВЯВА 

БРОЯ НА ВОЙНИЦИТЕ И 
ОРЪЖИЕТО

гвард- телно управление. Той получил писмо
У от държавния секретар Мад-

пожелава успешно оздравя
ване след операцията на гърба. 

"Трогна ме нейната грижа за здравето ми, но 
аз й препоръчвам занапред от ЦРУ да търси 
точни и проверени сведения", заяви руският 
експремиер.

вропейският съюз отпусна цели пет мил
иона долара за прокарването на тунел 

под Родопите на българо-гръцката граница. 
Целта е да не се наруши спокойствието и 
жизнената среда на 15-тина кафяви мечки 
покрай границата. "Като българска граждан
ка у мен се роди силното желание и самата 
да бъда кафява мечка" - написа до през
идента Петър Стоянов една предприемчива 
българка и по Интернет призова сънародни
ците си да последват нейния пример. "Дано и 
ние, хората, заслужим вниманието на някоя 
от институциите от рода на ЕС" - поясни тя. 

ри месеца и половина преди края на годи
ната вече си имаме - глупост на годината, 

която несъмнено ще заеме високо място в 
класацията за глупост на века. Водачът на 
терористичните банди в Космет Хашим Тачи 
- Змията, осъден на десетгодишен каторга за 
доказани злодеяния против човещината, за
явил, представете си, че е - Майка Тереза!

* До 2004 година арменският състав щс бъде намален от сегашните 
114 665 на само 52 490 души * Двойно намаляване на броя на 
самолетите н на танковете

В българската армия "започва люта сеч”, пишат водещите 
софийски вестници по повод оповестените реформи в армията и 
драстичното й намаляване, "по рецептата” на НАТО.

Както пише правителственият вестник "Демокрация”, с плана 
за реформата до 2004 година БА ще намали личния си състав от 
сегашните 114 665 на само 52 490 души. При това активните войници 
ще бъдат само 45 000 души, докато останалите ще са в админис
трацията на Министерството на отбраната.

През следващите пет години, доколкото и Народното събрание 
гласува предложената реформа, военновъздушните 
сегашните 465 самолета и други летателни апарати ще спаднат на 
218, а ще се преполови и броят на танковете на 753 броя.

От сегашните 57 генерали, в бъдешата реформирана армия ще 
има само 15, а чувствително ще бъде намален и броят на другите 
офицери.

Реформата предвижда и намаляване на броя на гарнизоните от 
сегашните 94 на 49.

С продажбата на казармите и оръжието, което главно е с руски 
произход БА ще изразходва получените средства за набавка на 
по-съвременно оръжие.

Предложеният план за реформа на БА до 2004 година беше 
посрещнат критически и в самата армия. Началникът на Ген- 
ераплцаба на Българската армия, генерал-полковник Михо Михов 
явно критикува закриването на военните училища, както се пред- 
лага от страна на политическия комитет на Министерството на 
отбраната.

ш
сили от

В. Богоев

ЯЙ1щ10 СЕПТЕМВРИ 1999 г.



НЕ ДАВАМЕ СВОЯТА ТЕРИТОРИЯ И СВОБОДА
(От 1-ва стр.)

да бъде наложен 
дъкът на единомислието
който 
витие

ческите.и в нея

Правителството се 
изпълнява

поря-
агресора, че при всички затруд
нения Сърбия може сама да 
възстанови

граждани. Затова ние имаме 
задължението със сплотеност, 
огромен труд и висока отговор
ност да възобновим разруше
ното от натовските престъпни
ци. Така се служи на своята 
страна и на своя народ. Сърбия 
се е посветила на това задълже
ние.

в света, процеси.
осигурява свобода и 
за избраните 

народи и съдба

ослушва и 
волята на Сърбия, 
започна възстано- 

разрушеното, която

раз- 
държави и 

на колонии за
голяма част от

която сама 
вяването на 
само

онова, което 
сорът, те започнаха да г 
”1Це подпалим Сърбия! 
може и смее допълнително да 
подпалва страдащата и разорена 
Сърбия? Само предателите, са
мо ония, чиято глава е в НАТО, 
а ръцете и краката в Сърбия, 
само ония, чийто съюз може да 
донесе промени само така, че 
вместо от бомби, Сърбия да бъ
де разорена от пожари. Това не е 
никакъв Съюз за промени. Това 
е Съюз за пари. Това са най- 
обикновени чуждестранни наем
ници, които служат за продъл
жаване на агресията срещу на- 

народ, както и за това, че от- шата страна и за постигане на 
браняваме своето; че не можем целите, които агресорът не успя 
сами да

разруши агре- 
крещят: 
Г Кой

всички,които не са такива. 
Сърбия винаги съумяваше да 

види заплахата за свободата и 
самостотял носг га

СЛСД няколко 
огромния ентусиазъм

месеца, с
и усилия

гражданите, строителите и 
Дирекцията за обновление, 
етановява пътища,жп линии, ен
ергийната система; която възоб
новява

на
на граждан- 

от нея. 
през вековете, така

нте си и да се отбрани 
Така е било 
беше и 
НАТО,

въз-

Ние минахме през още една 
война за отбрана на нашата 
свобода и държава. Нашата ис
тория през този век се характер
изира с войни за отбраняването 
на тези ценности. Жертвите, 
които паднаха за тези ценности, 
ни задължават да пазим стра
ната си, да я възобновяваме, 
изграждаме, развиваме и свър
зваме с други държави и народи 
и да бъдем успешни в това като 
вие във Враня. Това очаква от 
нас народът, всички граждани, и 
аз ви уверявам, че правител
ството на народното единство 
ще отстои тази политика - каза 
накрая председателят на пра
вителството на Република Сър
бия Мирко Марянович.

тази година, кога то 
подкрепяйки албан

ските сепаратисти и терористи, а 
също така и

разрушените училища, 
болници и семейни жилища. 
Зная, че и вие във Враня именно 
това сте ималиимпериалистиче

ските стремежи на Америка, 
падна нашата страна. Ние 
бранихме и от това

предвид, когато 
сте решили да ми присъдите 
Барелефа на свободата. Аз го 
приемам като Барелеф на побе
дата на героичната, принципна и 
единна Сърбия.

Известно

на-
се от-

зло,осуети
хме намеренията на ония, които 
целяха Мирко Марянович

ди унищожат нашия
народ и да разпокъсат нашата 
страна. е, че във всяко 

жито има и къклица, продължи 
Мирко Марянович. Тази 
ца, която е против Сърбия, най- 
напред говореше, че трябва да 
приемем споразумението ог Ра- 
мбуйе, след това - че не трябва да 
се отбраняваме от агресора, а да 
капитулираме; че сме виновни за 
агресията, която беше извър
шена срещу нашата страна и

Правителството, изтъкна 
по-нататък Марянович, пред
ставя Сърбия, която отбранява 
политиката на

възстановим онова, да осъществи, а те са сваляне на
къкли- което ни разруши агресорът и че властта и покоряване на Сърбия, 

трябва да очакваме милостиня Сърбия и Югославия пречат 
от престъпниците, които трябва на всички наши врагове. Съю- 
да платят репарации за раз- зът за патриотична и горда Сър- 
рушените обекти и човешките бия е траен, защото се основава 
жертви. Когато видяха, че на политиката на мир и защи- 
народът не иска да ги слуша, че таване на жизнените национал- 
не приема никакви ултиматуми, ни интереси и защото се под- 
че умее и иска да се отбрани от крепя от целия народ и всички

равноправие на 
гражданите и народите; която
последователно се застъпва за 
политиката на реформи, за на
предък и развитие на Сърбия, за 
нейното включване в икономи-

АКЦЕНТИ ОТ РАЗГОВОРА НА МИРКО МАРЯНОВИЧ СЪС СТОПАНСКО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ АКТИВ НА ПЧИНСКИ ОКРЪГ

БЕЗ ЗАСТОИ В РЕФОРМИТЕ
По време на посещението си 

във Враня на 7 септември репуб
ликанският премиер Мирко 
Марянович проведе разговор 
със стопанско-политическия ак
тив на Пчински окръг, в който 
изтъкна, че ' няма да има застой 
в реформите, които се про
веждат успешно от правител
ството на народното единство’'. 
Премиерът на Сърбия определи 
следните приоритети в по-ната
тъшната дейност на своя 
кабинет:

вежда според пазарните изиск-
В Дени на освобождението на Враня от фашизма премиер ът 
на Сърбия Мирко Марянович предаде ключовете от новите 
апартаменти на семействата, чимто къщи бяха разрушена но

♦Повишаване на производст- вания.
вото и износа до края на годи
ната. Въпреки разрушаването
на голям брой стопански цехове ономическо-социалната 
и инфраструктурни обекти, про- грама за трудоустройване на 
мишленото

*Успешно се реализира и Ик-
нреме на натовската агресии.
В седем нов»* жилищни сгради, н ‘01610 изграждане са вложено 

производство от- работниците, които останаха без [ 14,7 мплона динара, осем семейства получиха напълно нови
ново отбелязва увеличение: работните си места виослед- 
юлското производство е по- ствие на натовските бомбарди- 
голямо от юнското с 13,3 на сто. ровки.
Очакват се добри резултати и в 
областта на селското стопан-

про-

жилища.

преструктурирането и собстве
ническата трансформация на 
предприятията.

- До края на годината ни пр
едстоят големи и отговорни за
дачи, подчерта Марянович в ра
зговора с най-отговорните поли
тически и стопански дейци в 
окръга. - Общо е задължението 
на всички ни да положим макси
мални усилия за реализирането 
на тези задачи, всички да се 
включим в обновлението и раз
витието на сграната, защото 
само но този начин можем да 
изградим по-хубав живот за 
всички наши граждани. И ние ще 
изпълним тази задача.

Републиканският премиер 
заяви, че правителството ще на
сърчава либерализирането на 
условията за стопанска дейност, 
за да се осигури по-ефикасно 
включване на нашата страна в 
международните икономически 
процеси. Той оповести участие
то на правителството на Сърбия 
в реализацията на развойните 
проекти във Враня и Пчински 
окръг, преди всичко в пос
трояването на бента на во
доснабдителната система ”Пър- 
вонск”, която трябва да бъде 
завършена през 2000 година, 
изграждането на екологично- 
санитарни депонии и реали
зацията на туристическите про
екти във Вранска баня.

* Поддържане на икономи- 
• ческата и социална стабилност. 
С взетите мерки се осигурява 

*С нови те митнически и да- обща стабилност на пазара, пре-

ство.

нъчни закони-както и с други ди всичко стабилност на цените 
стимулиращи мероприятия са и редовно снабдяване на пазара

със стоки от първа необходи-

♦Всички семейства, останали 
без своите к ъщи и апартаменти 
по време на бомбардировките, 
ще получат нови жилища най- 

до 1 ноември г. г. Всички

създадени значителни предпо
ставки за увеличено производ
ство и износ през настъпващите

мост.

късно
училищни обекти вече са ремон
тирани, така чс посрещнахме 

новата учебна го-

♦Ще се положат максимални 
усилия за редовно изплащане от

месени.

♦Полагат се грижи за пред- реални източници на пенсиите, 
приятията, чиито цехове бяха детските надбавки, заплатите на 
разрушени или повредени по работещите в просветата, здра- 
време на агресията. Отлага т сс веопазиането и останалите об- 
старите им дан ъчни зад ължи- щсстпени дейности, 
ния, освобождават сс от пла-

подготвени 
дина. Ускорено се реконструи
рат мостове, пътища 
Възста но вяването на електрое
нергийната система върви спо
ред плана 
тази цел вече сме оешурили над 
800 милиона динара.

и жп линии.

и за постигането на ♦По-нататъшно провеждане 
всичко на

някои данъци, ащансто на
тяхното възстановяване се про- на реформите, преди

БРАТИСЛАВА МОРИНА ПОСЕТИ ДИМИТРОВГРАД

ДА СЕ ЗАПАЗЯТ ДОБРИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ХОРАТА
Г'*' А тона според Ст- животът на хората. Човешките страната, Морина изтъкна, че е тъкна, че лепите партии трябва

Оь(очният министър за на общинат .• „зключигел- отношения исъвмсстниятживот изненадващ пекът на между- да съсредоточат всички сили, за
бежанци и разселени лица Бра- ояноп, седч' ' лост на с онова, което може да направи народната общностза създаване да се запазят добрите отношения
тис-лава Буба Морина посети нася полиг ' хората ио-благородни, Защото на мултиетнически среди, тъй между хората в общината.
Димитровград на I септември населението. ^ ,.осто. асе пак положението, а което се кпто те на практика съществу- Трагедията, която ни се случи в

По време на нсколкочасовия „^вото, Морина между др- намираме е за кратко време и пат. Косово, предупреждава тъкмо
си престой тя най напред се »<РИСМ ,ГЬК1]Я че "определени- ние в него не сме но споя, а по 
срещна е председателя на Об- У< °1 х ’та от общината кч,м волята на силните. Ние сме осно- 
щинската скупщина Никола иго 'пнянс.пю за което впро- патели на много международни 
Стоянов, който я запозна с |°гос ' сдсл’я и юЛ, е добра организации и там е мястото на
главните особености на общи- ЧОМ-Актива” Коментирайки Югославия”.
иата. Говорейки за обстановката перс ,|оложение в столан- Изказвайки удовлетворение
в общината, Стоянов изтъкна, труд ^ ^ общината, Морина от факта, че в Димитровградска
че тук досега не е регистриран с г”°^ 'е >’в МОМента не е то- община отношенията между

на недо- изч ь ’ жно какво е его- числящите се кч,м различни
народи и маяци нетна могат да 
служат за пример и на други п

т.г.
В свойството на координатор за топа, подчерта тя.

За общото състояние в об-на ЮЛ за Пиратски окр ъг Буба 
Морина присъства на съвмесг- щината от гледна точка на об- 
ното заседание на бюрата на щинската организация на ЮЛ 
Окръжния и Общински отбор на говори председателя т Георги 
ЮЛ, на което присъстваха и Първанов, а за положението п 
Петар Йончич, председател на стопанството на окъга Петар 
Окръжния, и Ненад Здравкович, Йончич. 
председател на Общинския от
бор на ЮЛ от Пирот. Говорейки 
на заседанието, Морина из

мито един случай 
разумения между хората 
ционална основа, което допри

ета бил ност
папското развитие. В тези тру

пай- важен с
А.Т.на на-

евременаднинася за съвкупната
10 СЕПТЕМВРИ 1999 г.



ОТМЕСТВАНЕТО НА 55-ГОДИШНИНАТА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА НАШИТЕ КРАИЩА ОТ ФАШИЗМА
БАБУШНИЦА

ДИМИТРОВГРАД
ЗАПАЗВАНЕ НА ЧЕСТТА, 

СВОБОДАТА И 
ЮГОСЛАВИЯ

ДА ЖИВЕЕМ ЕДНИ С ДРУГИ
ОтбслжшпПки Дони нн осво

бождението, желаем преди всичко 
да изкажем своята благодарност 

всички онези борци, конто 
себе си и своя живот в * През изминалите няколко години Кабушнишка община постигна 

значителни успехи, особено в областта на стопанството, здрави,- 
телефонизацията на този край. * Заради терористите 

и ннркомафиотите снетът излезе от С'ьрбия, каза между другото 
вз.в вд ъхновената си реч иа тържественото заседание Драган Бо- 
жилович, председател иа ОС в Бабушница. * Лауреати на 6-сеитем- 
врийскитс награди станаха Джордже Мити ч, Д-р Нсиад 
Здравкоиич, д-р Миролюб Йоваиович и Милутии Гашович.

омафиотите.
Сърбия запази своя образ и 

честта на своята войска. Защита
вайки себе си,тя защитаваше и све
тлите придобивки на ООН. Това 
не е лесно. Влизането във война и

към
вградиха 
б'1>дещето на този край и родината

пазвапето ии но този начин за почни премени ^ 
влязоха в иториита като хора, ко- Ш 
ито преди всичко зачитаха сиобо- А 
дата като висша ценност, без които 
човешкият живот губи истинския :^1 
си смисъл, каза Никола Стоянов, ЦШ 
откривайки тържествената сесия Щ 
на Общинската скупщина в |§|: 
Димитровград по повод 8 сситсм- 
ври - Деня на освобождението на ||| 
общината.

Говорейки по-нататък предот- 
борницитс и многобройннте гости. 
Стоянов изтъкна двата юбилея, 
под чнито знак се отбелязва таз-

Дснят на освобождението на 
Лужнишкия край от фашизма - 6 
септември - и тази година беше от
белязан с тържествено заседание 
на Общинската скупщина. Гости 

заседанието бяха генералите 
Владимир Лазарсвич и Негослав 
Ииколич, Джордже Митич, начал
ник на Пиротски окръг, Воин Вел- 
кович и Драган Николич, народни 
представители от окръга. Петар 
Йончич, председател на Ок- 
ръжния отбор иа ЮЛ, Йован Ли- 
лич, председател на Окръжния от
бор на СУБНОР, Радоман Гогич, 

на ОС в Плевля със

Лпуроптито мп Соптомприйскн награда с продсодатоля ня ОС 
Никола Стоянов

на
излизането от нея с вдигнато чело 
не е лесно. Следвоенният период е 
труден, тъй като засяга социал
ната сфера. Затова трябва да се 
спечели и войната за стандарта, за 
влизането в света. Сърбия не е вън 
от Европа и света. Заради терорис
тите и наркомафиотите светът 
излезе от Сърбия и то заради вре
менните си геополитически интер
еси”.

БРЪЧКИ И СЕПТЕМВРИЙСКИ НАГРАДИ
По ионод Деня на оснобождоние иа тържественото заседание иа ОС

годишният Ден на освобожде
нието - 55 години от освобождс-

н 25 години от подписването Никола Стоянов връчи традиционните Септемврийски награди, 
на Хартата за побратимяване ме- Гази година лауреати станаха:
жду Димитровградска община и „ Общинскага скупщина на Александровац Жу«ски ла постигнати 
Длсксандровац Жуиски. резултати в областта на сътрудничеството между побратимените

Като напомни за тези значител- общини.
ни за общината дати, „рсдссдатс- _ п ’ Р1ШК„ Раде...... , архитект, за постигнати резултати
ГГвото |н. архитектурата и градоусгройсгпото и» Димитровград,
че няма да бъде необходимо от- — Джордс Митич, директор на ТЕЛЕКОМ—Сърбия, долона единица 
ново независимостта и свободата Пирот, за иостмгмити резултати в оболстта на телефонизацията на 
да се плащат е живота на хората, общината.
"Надявахме се, че нашият пример 
за побратимяване щс бъде единст
веният начин за установяване на 
отношенията между хората. За 
съжаление, ние ознаменуваме тези 
юбилеи само няколко месеца след

нисто

председател 
сътрудниците си, представители 
на републиканското правителство, 
борческата организация от Ниш, 
съседни на Бабушница общини, 
сред които бяха и подпредседа
телят на ОС в Димитровград Васко 
Велчев, както и началникът за 
стопанство и финанси към ОС в 
Димитровград Крум Величков, и

На тържеството говориха ген
ералът Владимир Лазаревич, пре
дседателя т на ОС в Плевля Радо
ман Гогич и секретарят на ОО на 
СУБНОР в Ниш Стево Коваче-~ Миряна Алсксич, професор, зя постигнати резултати н областта 

на образованието и«изпитанието.
- Детската градили *8 септември” за постигнати резултати в 
областта на детското образование и възпитание.
- Пленерът "Погановеки манастир*, за постигнати резулт 

новото зло. което се стовари върху областта на изобразителното изкуство, 
свободолюбивия дух и гражданите _ Турц|Гр-ьт ио футбол на малки врати за постигнати резултати 
на СРЮ. Очакванията, че след по- областта на спорта.
бедата над фашизма като най-го-

вич.
Обръщайки се към присъс

тващите, генерал Лазаревич ги 
приветства от името на ЮВ и 
обърна особено внимание на ко
варната агресия на НАТО срещу 
нашата страна. Той призова ба- 
бушничани да бъдат винаги после
дователни в защитата на честта,

ЛАУРЕАТИ НА СЕПТЕМВРИЙСКИТЕ НАГРАДИ 
Барелеф за постигнатите резултати в областта ва телефонизацията 
в Бябушвички край получи Джордже Митич, директор на клона на 
ТЕЛЕКОМ в Пирот и началник на Пиротски окръг.
С диплом и златна значка бяха наградени:
Д-р Ненад Здравкоиич. директор на Медицинския център в Пирот 
- за постигнатите резултати в областта ва здравната защита в 
Бабушншпка община.

други видни гости.
В речта си на тържественото 

заседание председателят на ОС в 
Бабушница Драган Божилович 
възкреси спомените за героичната 
борба за освобождение от фашиз-

ати в

последиците в стопанството са силови центрове посредством мал- 
твърдс значителни. Не кол кого- цинствата да делят и по-нататък

лямо зло през това столетие, сво
бодата не ще се плаща повече с 
кръв и живот, бяха оповергани от дишното производство в условия- Сърбия и СРЮ. Такава злоу-

та на санкции и материални огра- потреба и политическа инструмен- 
безмилостно бомбарди- ничения до краен предел е изчер- тализация на българското малцин- 

пало възможностите във всички ство ние няма да допуснем в ни- 
стопански фирми, които без помо- какъв случай. Нашите граждани 
щта на републиката едва ли биха добре познават тези намерения и

историческата реалност с триме
сечното
ране и натовската агресия на 
СРЮ... Нашата страна и нашият 
народ не са искали тази война.
Войната и невижданата брутал- могли да устоят. Защото износно- 
ност ни натрапиха тези, заради

имат начин и да им се противо- 
вносната зависимост, а някъде и поставят. Затова ние още веднъж

казваме, че на нас не са ни нужни 
нито по-малки, нито по-големи 
права от тези, които имат всички 
граждани на Сърбия и СРЮ.

Искаме позицията, която ни 
дава местоположението край гра
ницата, да бъде наше предимство и 
задължение като съединяващо 
звено между две съседни държави 
и два съседни и по много неща 
близки народи. По този начин ние 
ще дадем принос за стабилността и 
сближаването в балканския ре
гион.”

Д-р Миролюб Йоваиович, управител на Здравния дом ” Д-р Йован 
Ристич* в Бабушница - 5а приносите му в развитието наНа тържественото заседание по повод 8 септември - Деня нп 

освобождението на Димитровград - присъстваха Иван Седла к,: 
министър в иравнгелегво на Р. Сърбия със сътрудниците си, 
Нешко Мадич, консул на СРЮ в България, Живота 
Цветкович, председател на ОС в Алсксандровлц Жуиски, 
представители на Югославската войска и на МВР, Джордже 
Митич, началник на Пиротски окръг, председателите на 
общинските скунщшш на Александровци Жуиски и 
Димитровград, подписали хартата за побратимяване през 1974 
- Прсдраг Дума нович и Борис Борисов, представители на 
съседните общини от Пиротски окръг и други гости.

здравеопазването в Бабушнншка община.
Милутии Гашович, директор на Дирекцията за пътмша от Ниш - за 
приносите му в изграждането и санирането на пътищата в 
Бабушнншка община.
От името на наградените на ръководството на Бабушнншка 
община благодари Джордже Митич, който пожела на домакините 
си през идните години да постигнат още ао-добри резултати във 
всички области на живота и труда.
ма на бабушничани през Втората достойнството и свободата на 
световна война. Той анализира в своята страна. ”В момента всич- 
общи линии актуалната обстанов- ките пътепоказатели трябва да ни 
ка в общината във всички сфери на насочват към разрушените учи- 
живота и труда, като при това лища, болници, фабрики, казарми 
особено подчерта успехите в об- и други разрушени обекти, които 
ластта на стопанството, здравео- ние трябва да възобновим и да 
зпазвансто и телефонизацията на тръгнем към по-добрия живот”, 
този край през последните някол- бяха заключителните думи на ген

ерал Лазаревич, който е лужнича- 
нин по потекло.

недостатъчно ясната развойначиито интереси, а уж за демок
рация и човешки права, проявиха 
невиждана бруталност, убивайки 
невръстни и разрушавайки редица 
цивилни обекти. И когато агре
сорите не успяха да осъществят с 
бомби своите цели, сега сме свиде
тели на невиждан натиск и на 
продължаване на агресията с 
други средства. "Грижата” им за 
развитие на демокрацията и защи
тата на човешките права в Косово 
върнаха нашата сгграна няколко 
десетилетия назад и предизвикаха 
материални щети за милиарди до
лара. По време на натовската 
агресия и гражданите на Димит
ровградска община активно се 
включиха в отбраната на страната 
като служещи в Югославската 
войска, МВР или други структури. 
С това те и този път, когато беше 
най-нужно, показаха своето па
триотично отношение към роди
ната.

Що се отнася до юбилея на по- 
програма и технологическо изо- братимяването, осъществено пре- 

поради дИ 25 години - на 10 август в Алек- 
сандровац и на 8 септември 1974 
година в Димитровград с подпис
ване на Хартата за побратимяване,

ставане са причината, 
която работниците изпаднаха в
изключитено тежко положение.

От друга страна, природните 
ресурси на територията на общи
ната за развитие на животновъд-

то е резултат от изразената воля на 
гражданите на двете общини да 

ството, за производство на здрава поддържат близки отношения във 
храна и създаване на условия за

ко години.
Говорейки за актуалната поли

тическа обставновка в Косово и Тържественото заседание на 
Метохия, той между другото каза: ОС в Бабушница приключи спри- 
"Битката от 1389 година още не е емане на поздравителна телеграма 
завършена и няма да завърши до- до председателя на СР Югославия 
тогава, докато земята не се върне Слободан Милошевич.

След заседанието бяха положе-

всички области на живота. През
развитие на туризма все още не се 
оползотворяват 
тъкмо това е голям шанс за разви 
тие.

изминалия четвърт век тези 
а области са се свеждали до семейни 

и поотделни сбратимяванпя. Днес 
тези отношения се продължават 
от определени институции, фирми, 
семейства, приятели, с една дума 
побратими. Такива взаимни отно
шения по време на опитите за раз
лични делби получават още по-го- 
лямо значение и могат да бъдат 
пример и принос на практика към 
тъй необходимото единство в Ср- 
бия и СРЮ, подчерта накрая на 
своята реч на тържественото засе
дание по повод Деня на ос
вобождение председателят на Об
щи некта скупщина Никола Сто
янов.

достатъчно,

на онези, които имат за нея до
кумент. Разбойник, който влезе в ни венци пред паметника в цен- 
чужд дом и извърши плячка, не търа на града. В Културния дом бе 
придобива правото да стане соб- открита изложбата "Лужница на 
ственик нито по един закон. Пъ- платната на художниците”, а след 
рвият собственик винаги може да това тържествено бе пусната

модернизираната 
"Ивица Миладинович .

Когато става дума за полити
ческата обстановка в страната, Ст
оянов подчерта факта, че мина
вайки през много предизвикател
ства, общината успява да преодо
лей редица препятствия благо
дарение на политическата зрелост 
на хората. "Затова и този път каз
ваме, че няма да позволим да се 
делим, да се затваряме в някакви 
културни или други измислени 
автономии. Гражданите на нашата 
община не желаят да живеят едни 
до други, а едни с други. Познати са 
ни намеренията на някои световни

в
се върне и да изхвърли мошеника, експлоатация 
И ние ще се върнем! И нека шип- улица 
тарите знаят, че ние ще се върнем, Официалната програма на чества- 
въпреки тяхното "свирене в пи- нето на Деня на освобождението 
щялка” да им помогне "големият завърши с посещение в адаптира- 
булдог”. Рано или късно НАТО ще ния неотдавна стационар, работещ 
разбере какво е сторило и ще се в рамките на бабушнишкия Здря-

"д-р Йован Ристич .
Б. Димитров

Говорейки за последиците от 
агресията, Стоянов подчерта, че 
освен ретранслатора на Козарица, 
общината няма директни щети, но

засрами заради подкрепата, която вен дом 
е оказало на тероризма и нарк-

А. Т.
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ШШШШВЕИд
А ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА НАШИТЕ КРАИЩА ОТ ФАШИЗМА

БОСИЛЕГРАД

^Тазгодишния Пет, септември, 55-„я У 1
- строителна 

на 27

БАВНО, НО ПОСТОЯННО 
РАЗВИТИЕ

* По повод 8 септември - Деня на освобождението на Босилсградска 
оощпна от фашизма - в Босилеград се състоя тържествена сесия на 
Общинската скупщина. Освен отборниците на сесията присъстваха 
и гоеги от стопанските колективи, съседните общини и окръга * 
По случаи 55-ГОДИ1ПНИЯ юбилей от освобождението председателят 

ОС Сотир Сотиров връчи Осмоссптсмнрийски награди, 
присъждат всяка пета година. По повод празника на свободата в 
Босилеград се състояха и спортни състезания но шахмат и футбол, 
а ученици от основното училище изпълниха подбрана културно- 
литературна програма.

"На днешната дата преди 55 го
дини Босилеградски край беше ос- 
воден от фашизма. Отбелязвайки 
Осми септември - Деня на ос
вобождението, ние е пиетет си при
помняме за тази историческа дата 
и за свидните жертви, паднали за 
добродснствисто на днешните по
коления”, подчерта в началото на 
доклада си председателят Сотиров 
п добави: ”Към края на 1943 година 
доброволци ог нашата община по
стъпват в партизанските отряди, а 
към средата на следващата година 
е сформиран и Босилсградският 
партизански отряд, който веднага 
предприема успешни акции и съв
местно е други партизански части 
на днешната дата 1944 година ос
вобождава града и целия край.

"Оредей Ден на освобождението 
площадка: хората ипосрещна като голяма 

натопените си от фашизма, Сурдулица 
кога ■ о , ГД ЬТ ПрСМахВ!" материалните последици от

33 ......-
присъдено най-голямото Пе

бомбардировки
жертви, срутиха 60 и април т.г.,
постижения * На МиркГ^Г^Г ^

На 5
се и нови стопански 

тосснтсмврпйско признание. насептември, в Деня 
побождението на общината

конто сена ос- 
от фа-

шмзма, подпредседателят нп Пра
вителството на Сърбия Драган 
Томим и директорът на Дирекция- 
та за възобноняпане на страната 
след агресията на НДТО Милутин 
Мърконич връчиха ключове от
новоизградени къщи 
дулишки семейства. При 
Мърконич

на три сур- 
| това

им подари по един 
телевизор. Същевременно 
място сс запознаха е работите по 
изграждането на още 11 семейни 
къщи и на 22

те на

апартамента за 
покрив

над главата при бомбардирането 
на града на 27 април. Те посетиха и

семейства, останали без

НА МИРКО МАРЯНОВИЧ - ЕМБЛЕМАТА НА СУРДУЛИЦА
* Най-голямото Пегосстггсмврнйско признание - Емблема на град Сурдулица. Общинската 
скупщина присъди на премиера на Сърбия Мнрко Маряновнч за изключителния му пршг 
"реодолинане на тежките последици от НАТО бомбардировките и за възобновяване.., 
тираксто на болницата за лечение на гръдноболки.
* гражданите на Сурдулица е присъдено Петосептемприйско публично приз» 
за Геройство и пожертвование но време на НАТО агресията.
" На 11 души бяха присъдени благодарствено писма за изключителни усилия, заслуш и героизъм 
в оторанинаис и защита на оощсствсните стойности, хора и имущества от нлтонскатп щрссия. 
Същите са присъдени на:Мирослав Стоилкович, Нсгослав Нпкошт, комендант на Нишки кор
пус, Часлав Ристч, комендант на гражданската защита в Пчински окръг, Бранислав Риегич, 
комендант на Общинския щаб на гражданската защита в Сурдулица, Никола Караноиич, под
полковник, Стоян Стойменотшч, началник на Службата на възрешните работи във Браня, 
Станимир Томнч, началник на Службата за държавна сигурност във Браня, Драган Станковци, 
началник на Отделението на в ътрешните работи в Сурдулица, д-р Драган Китанонич, предсе
дател на Общинската организация на Червения кръст в Сурдулица, Драган Риегич, председател 
на Общинския щаб за бежанци и Сурдулица, и иа Горан Вукаиншонич, заместник комендант на 
Общинския щаб на гражданската защита в Сурдулица.

ос за 
и ремон- Сотир Сотиров

риод нашата община отбелязва ба-

На 1'ърЖесгвеиото заседание на ОС и Босилеград по повод пра
зника на свободата председателят Сотиров връчи 
осмосспрсмнрнйски награди и признания.
Осмосептемърийско публично признание получиха: Министер
ството за 1Ш(|н>рмацпи и Министерството на културата на 
Сърбия, началникът на Пчински окръг Часлав Рпетич, 
Командването на иосниия окръг вън Браня, ХК ЮМКО във 
Браня, ХК "Здравльс” от Лесковац, ” Електродиегрибуция” в 
Лсскоиац, Медицинският център пък Враня, Заводът за 
защита на здравето във Враня, Букое Лукоч от РТС в Белград, 
Светнела в Любичич, заместник-директор на СИПМО, Ми
рослав Понович, генерален директор на Пътното предприятие 
в ъв Браня, Из1гъл11итълнш1т отбор на ОС н Босилеград, Боен- 

поща 1739 - Босилеград, отделението нп вътрешните 
работи, 00 на СУБНОР, ” Аутотранспорт” н Босилеград, ОП 
”Бор”, Сотир Согиров, председател на ОС, Васил Такси, пред
седател на ОО на СПС, Драголюб Иванов, съдии в Стопанския 
съд и Лесковац, Симеон Макев, директор на "Хидротехника” в 
Белград, д-р Костадин Понович, лекар н Здравния дом във 
Браня, Милча Лазаров, ръководител на ТЕ ” Електродис- 
Трибуция”, Иван Йорданов, шеф на шггинцатп в Рнбарци,
Иван Стоилкоп, истсринарси инспектор, Живко Стоилков и 
Евтим Караджов, строителни инженери, Станислав Тодоров, 
гимназиален учител и учителят и основното училище Сганшна 
Йорданов.
Септемврийски парични награди от но 1000 динара получиха: 
Димитър Миланов, работник в "Напредък”, Боян Рангедов, 
работник и ” Автотранспорт”, Никола Димитров, председател 
на Общинския с ъд. Пада Стойнева, дирекгор на Центъра за 
Култура, Цеко Басев, хлебопекар в "Прогрес” и Зоран Такси, 
пенсионер от Босилеград.
С осмосснтсмврийски благодарствени грамоти бяха удостоени 
местните общности Босилеград, Рапчиловцп, Долно Тлъмиио, 
Долна Любага, Горна Любага, Горна Лисица, Долна Лнсина, 
Дукат и Гдожие, местата радио-станция, Общинският с ъд,
АД "Иранска баня” в Босилеград, ПЦ КОБОС, РЕ ”Елек- 
гродиегрнбуции” в Босилеград, С ьрболюб Стоишч, директор 
на сурдулишката ” Електродиегрибуция”, д-р Боян Пенев и 
д-р Драган Ангелов, лекари н Здравния дом, Асен Стоев, пред
седател на ОО на СУБНОР, Първак Стоев, директор на ПЦ 
КОБОС, Александ ър Александров, директор на Детската 
градинка, Иван Костадинов, собственик ма ПП” Ибер”,
Ивайло Сто инчов, работник в Отделението на вътрешните 
работи, Владимир Стойнев, работник в общинското уп
равление, Ангел Илиев, председател на МО Млекоминци,
Пене Георгиев, шофьор в ” А^готраненорт”, селскостопан
ските нронзнодиелн Богдан Андонов от Д. Любата и Иван 
Дончев от Плоча в посм ъртно - Слободии Петков, полицай.

«ание, като знак

нита
санаториума за гръдноболни. кой- жертвите на фашизма от Втората 
то също така беше поразен от ади- световна война.така и за жертвите 
ацията на НАТО и в който за ги- на натовските бомбардировки. Пр- 
наха 19 души. Сега и той се възоб- сд Центъра за култура в града бс- 
новява. Досега еа ремонтирани и 
обновени к ъм 600 семейни къщи.

и линия за производство на негази- 
ран сок 'Роса Оранж”.

Тези дни, както каза Стоилк
ович, ще приключи изграждането 
и ремонтирането на магистралния 
път Сурдулица - Владичин хан. За 
кратко време ще сс отчете още ед
но постижение - придобиване на 
качествени телефонни връзки със 
света. Сградата на пощата е завъ
ршена, положен е оптичен кабел, 
сега сс прокарва градската мрежа, 
както и мрежа към някои от се
лата, а се очаква ТЕЛЕКОМ да 
осигури и нова центр 
дарение на "Вунизол" и на общин
ския фонд за здравеопазване Зд
равният център в Сурдулица стана 
по-богат е още едно отделение - за 
хемодиализа”, каза председателят 
на ОС. На тържествената сесия 
пред гостите от републиката, ок
ръга, съседните общини, Югослав
ската войска, службата на вътре
шните работи н на черковните пла
сти в града Стоилкович обеща и 
следното: "Обещавам, че младите 
и възрастните в Сурдулица, освен 
открития, наскоро ще получат и 
закрит басейн, чисто изграждане е 
в ход. Също така обещавам, че в 
центъра на града ще продължи из
граждането и уреждането на пе
шеходна зона. Тя ще служи на сур- 
дуличани за разходки, търговски, 
занаятчийски, културни и други 
дейности.”

Отчетените резултати в Сурду- 
лишка община, както и тези, които 
сс постигат в републиката, каза 
накрая Стоилкович, са постигнати 
благодарение на разумната н по
следователна политика на през
идента Милошепич.

шс открит паметник е имената на 
33-те души. които загинаха на 27 

рил.
"В тези тежки времена сурду- 

лишкото стопанство, което сс на
сърчава от мероприятията на но
вата икономическа политика на

До голяма степен е ремонтирано и 
училище "Йонан Йова- 

нович Змлй”. което също така бс- 
от бомби на НАТО.

ал
основното

шс поразено
'Всички планове на Правитсл- 

ството на Сърбия и на Дирекцията правителствата на Сърбия и Юго-
славия, отчита значителни резул
тати”, каза на тържествената се

на Общинската скупщина в

за възобновяване се реализират и 
нито един срок за изграждането и 
възобновяването на разрушените ала. "Благо-сия

ТОМИЧ: "НАШЕТО СТОПАНСТВО СЕ ВКЛЮЧВА 
В СВЕТОВНОТО II

.сек:.Ппавитслсгиото на Сърбия и п отни » ирис икономи' 
политика та развитие иа републиката. Особено значителна 
е данъчната политика, която до голяма стенен ратговариа 
стопанството. Нашето ст опанство е част .... световното и 

нпетнриемаме всичко иътмшкио, да еъ .дадем такова
..рои .«оцетно » такива стоки, коиго да си ироопиа. и ..ппца 
иа световните нагари. Предприемаме всичко възможно, га 
чи укрепва ваш...:, нагари:, икономика, в конто да имаме ст-л- 
биле,, динар и стабилни цени”, ката вред в^
дулш.а .годпрсдссдатслят иа Пранителстяо. о «а Сърбия
Драган Томич.

ние

Сурдулица нейният председател 
Мирослав Стоилкович. "Застава 
ПЕС”, продължи той, е модерниз
ирала съоръженията си за произ
водство и е готова да работи по-

фамилии къщи няма да се отлага. 
Обектите могат да сс завършат 

Също така нитосамо предсрочно, 
едно семейство не може да получи 

къщя или апар-нссмтгистстваща
тамент. Може да получи само но- успей» •е на СИМП0 сур-
хубаво от предишнотоси жили- сто„лнство осъществи
ше ваяни Томич. Той к а П 1|остижония: във фабри-
обектитс. които се строя I или в в под., "власинка" в Топли

.обновяват, трябва да бъда «а- (И и:,„сстно време беше
кършени до I ноември т.г. . откпита линия ча нроитподстпо

Сурдуличини патят спомени и ..р Р КоЛ1|” я „о повод нрааника - 
за свидните си жертви - как то за

Говорейки за 55-годишния сво- нно, но пее пак постоянно разви- 
боден период, Сотиров подчерта, тис. Видими резултати са осъщс- 
чс развитието на общинптп сс дъ
лжи на щедрата помощ от държа
вата, преди всичко от Сърбия и 
нейните институции. През ТОЗИ Г1С-

(На 6-та стр.)на
В. Б.
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ЗАПОЧНА
РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА 

ЦЪРКВАТА В ТРЪНСКИ 

ОДОРОВЦИ

БАВНО, НО ПОСТОЯННО РАЗВИТИЕ
(От 5-та стр.) Тлъмино, ишгьршсип е реконструкция 1Ш покриви нн 

стисни 1П.Н ненмкн сфери ни общестисно-нолитнчс- Културния дом, рецитиран е проектът нн локплнятп 
екни п стошшскня жннот. н областта 1111 нифрпетрук- рндиостинцнн. изкъртени е реегяяряния ни черкиятя 
турят:, културятя и спорт,., "Си. Тропни" и село И шор, но-Оогяти сме е няколко

' "Въпреки ттруднеппте икономически обстонтел- километри пони канализационни мрежи и си ясфялти- 
стии, отделни стопански субекти и тини години поли- рани няколко улици и сряда”, кана тоИ и добани:

усилия да интензифицират дейността си. В тона "Постигнатите речултпти са скромни, но ако сс има 
отношение най-андимн са резултатите на ХК црсданд общата обстпнонкп, можем да бъдем донол- 
ЮМКО, чийто профнтен център КОБОС от по-дъ- ни. Когпто пък стапп дума за по-нататъшното рагши- 

работи успешно. Окуражителен е и фак- тис, то и занапред ще сс оснопаиа на помощта на 
другият ио-голям производстпси обект - Прапителстпото на Сърбия и отделните стопански

колсктппи н окръга и извън него ’.
- Половин столетие жипот в спобода е период на 

постижения и нашия край.

гат - Да не беше агресията срещу 
” Светинашата страна, черквата 

Йоан Кръстител” в нашето село 
щеше да бъде вече възобновена,лго време 

тът, че и
Цехът за сушене на плодове и зеленчуци - възстанови 

Д-ьрвообработвателното пред-
казва Ваел Ллсксов, по потекло от 
Трънски Одоровци и един 
циаторите за реставрация

от ини- 
на цъ-иропзводството си.

ириатие “Бор” също така постепенно преодоляна постоянно развитие и 
кризата. В областта на снабдяването на населението Същевременно това е гаранция за успешното разви- 
е ,»е стоки от първа необходимост СИМПО от Враня тис в периода пред нас. В съжителство със сръбския 
дава вее но-голям принос. В областта на комунално- народ и другите народи и народности в Сърбия и в мир 
битовото строителство предприятието “Услуга” ние несъмнено ще осъществим още по-големи 
също така постига видими резултати”, каза Сотиров, резултати във всички сфери на живота. Затова още 

Спирайки се на изградените или започнати обекти веднъж най-остро осъждаме всички, 
в периода от миналогодишния досегашния Осмиссн- опитват да нарушат нашето 
тември, Сотиров подчерта: "В попечето села са нро- сръбския народ и най-снергично сме против всякакъв 
карани махленски пътища, отделни производствени вид прекрояване на границите не само на Балканите, 
обекти са по-богати със съвременни машини, Но и в Пирони, подчерта председателят Сотир Соти- 
изградена е редно-релейна телефонна мрежа, която, рОН на тържественото заседание на Общинската 
за съжаление, беше разрушена от НАТОагрееорите. скупщина в Босилеград.
Построени са и две нови жилищни сгради е по четири 
апартамента, строи се училищната сграда в Горно

р квота.
Но независимо от всички труд

ности одоровчяни преди една сед
мица официално започнаха рекон
струкция на своята черква, постро
ена върху основите на

манастир ”Мутяр” още през 
15 век. Вече е свалена старата маз
илка от стените и от понеделник 
майсторите започнаха да слагат 
нова. Покрива вече сс ир; 
“Комуналац”, а кубето от ”Мста- 
ляц" Димитровград. Така, както и

някогаш-които се 
съжителство със ния

ави от

М. Яивв
обещаха при сформиране на коми
тета за поправка на църквата на
първи март тази година, одоров- 
чани сами запретнаха ръкави и по- 
голямата част от работите извър- 

майстори от самото село. До

пълнителния отбор на Общин
ската скупщина за допълнителни 
средства 
назначени за помощ на местните 
общности. Наистина скупщината 
вече е дала 4000 динара, а не може 
да се пренебрегне и помощта, 
която оказват чрез работа “Кому
налац” и “Метала ц”

Зачитайки всички обстоятел
ства, одоровчани считат, че при до
бро време ще могат да завършат 
предвидените работи през след
ващите двадестина дни.

БАБУШНИЦА

МОДЕРНИЗИРАТ
УЛИЦИ

ОТ БОСИЛЕГРАДСКАТА СУШИЛНЯ

ПРАТКА ОТ 10 ТОНА СУХИ 
ИЗДЕЛИЯ

от бюджета, пред-
ш ват
сега за поправката са събрани ок
оло 20 хиляди динара, половината 
от които вече са дадени за набавка 
на материал. Понеже средствата 
са малко, от Комитета пак отпра
вят апел към всички одоровчани,

По случай Деня на освобож
дението на Бабушница и окол
ността от фашизма на 6 септем
ври т.г. тържествено бе пуснато 
движението по модернизирана
та градска улица “Ивица Милад
иновци”. Работите бяха финан
сирани от Дирекцията за градски 
строителни площи, пътища и ко
мунално строителство, какго и 
от бабушничани, живеещи на та
зи улица. Няколко дни преди то
па бяха асфалтирани части от 
улиците ”4 юли” и “Негошева”. 
Средствата за тази цел са обез
печени през изминалите някол
ко години и са били внесени пре
дварително като аванс.

В Дирекцията за градски ст
роителни площи, пътища и ко
мунално строителство са запла
нували лека-полека да приклю
чат работите върху уреждането 
на пешеходното платно на ули
цата “Ратко Павлович”с дължи
на 536 метра - от началото на 
съществуващото пешеходно пл
атно (тротоара) до моста над 
Мърморннца. Както ни осведо
миха, средствата за реализация 
на тази цел вече са осигурени.

Към кроя на миналия месец Цехът за сушене на плодове и зеленчуци 
в Босилеград, който започна редовно производство в началото на 
август, достави на деловия си партньор първата пратка от 10 тона сухи 
изделия от кромид лук. Тези дни. както ни осведоми ръководителят 
цеха Никола Андонов, ще замине и втората пратка за “Балканкомерц” 
от Тръстеник, с който босилеградската сушилня им уговорка да изсуши 
и преработи 1000 тона кромид лук. респективно да им достави около 100 
тона сухи кромидови изделия.

“Във връзка с доставките на договорените сухи изделия проблеми 
няма да има. Добре сме организирани и всички срокове ще бъдат спа
зени. Качеството на нашите изделия удовлетворява всички наши и 
чуждестрани критерии. Впрочем, в това отношение и досега не сме 
имали проблеми. Технологията ни е добра, а през летния период, докато 
машините не бяха в действие, извършихме основен ремонт. Работим на 
три смени и дневно преработваме около 12 тона суров кромид, като 
получаваме около 120 килограма сухи изделия. Освен работниците, 
които са на постоянна работа, а те са 92-ма сега, имаме и 60 сезонни 
работници, но се нуждаем още от двадесетина. Надявам се, че броят на 
сезонните работници тези дни ще сс увеличи, след като хората разберат 
колко е заработката на тези, които работеха от началото. Отговорно 
казвам, че всеки сезонен работник, при условие че работи редовно и 
изпълнява нормата, ще заработи около 1800 динара месечно. Онези, 
които преизпълнят нормата, ще получат и до 2000 динара. Нямаме 
проблем и около осигуряването на суровини. “Балканкомерц” досега 
континуирано ни осигурява лук. Въглища също така досега осигу
ряваме редовно. Единственият проблем засега са лошите телефонни 
връзки, така че много трудно поддържаме връзки и с нашите делови 
партньори, и с "матичного” ни предприятие”, споделя Андонов.

На въпроса ни какви са плановете им занапред, той подчерта, че сс 
предприемат мерки след като бъде завършена цялата сделка за тръ- 
стенишката фирма, да бъде преработено и изсушено определено ко
личество пащърняк.

които все още не са се включили в 
акцията, да помогнат с парични 
средстава, приведени на събира
телната сметка с номер: 42802- 
635-3-1081, с предназанчение “За 
реконструкция на черквата в Тръ
нски Одоровци". Одоровчани са

на

А.Т.

ДИМИТРОВГРАД

ПОСКЪПНА ВОДАТА
От първи септември тази година скочи цената на водата и ос- 

членовете на Изпълнителниятаналите комунални услуги, решнха 
отбор на Общинската скупщина в Димитровград на 27 август. Ре
шението е подготвено още в началото на годината, но поради
познатите обективни обстоятелства не бе приложено.

Според приетото решение новата цена за 1 м3 вода е 0,85 динара 
(досега беше 0,45) за домакинствата. За предприятията и други 
заведения цената е 2,90 динара. Новата цена за ползване на канали
зацията, която се плаща срещу изразходваното количество вода, е 
0,20 динара (преди 0,10) за домакинствата и 0,85 за фирмите. Както 
при плащане на водата, така и при останалите комунални услуги 
(канализация, смет) Домът за стари и пенсионери плаща същата 
цена както и домакинствата. Що се отнася до боклука, цената за 
домакинства за I м: е 0,10. а за фирмите 0,15 динара. За изхвърлен 
картонен амбалаж магазините ще плащат по 4 динара.

Макар че цените на водата и останалите комунални услуги са 
покачени почти стопроцентово, трябва да се напомни, че те не са 
покачвани от няколко години.

м. я.

РЕАГИРАНЕ Б. Димитров

А.Т.
НЕ СА ОТПУСКАНИ ПАРИ ЗА ПЪТЯ 

ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР - 
ПОГАНОВО

В СЕЛО ГОРНА НЕВЛЯ (ДИМИТРОВГРАДСКО)

РЕКОНСТУРУИРА СЕ ПЪТ(” Къде са парите за пътя”)
Във вестник “Братство” брой 1762-3 от 27 август 1999 г. в антре- 

филето на статията “Марга” е поставен въпросът къде са парите за пътя 
от Погановски манастир до Поганоио, отпуснати от Републиканската 
дирекция за пътища.

За сведение на автора на статията и на читателите, Общинското 
управление на община Димитровград изявява следното:

Всяка година Общинската скупщина приема програма за изграждане 
на локални и некатегоризирани пътища, които са в компетенция на 
местното самоуправление. Тази програма сс предлага на Републикан
ската дирекция за пътища, която участва в реализацията на програмата 
заедно с общината с по 50 на сто о г средствата.

През 1997 г. община Димитровград е отправила иск до споменатата 
Дирекция за средства за изграждане на пътя от Погановски манастир 
до Поганово. Според неофициални сведения на работещи в Дирекцията 
за пътища от Ниш, било е прието решение Републиканската дирекция 
да отпусне 500 хиляди динара за пътя за 1997 г. До края на 1997 г. обаче 
договор между Републиканската дирекция за пътища и предприятието 
за пътища от Ниш не е сключен (поради каква причина - 
известно), така чс това решение на 31 декември 1997 г. става невалидно.

Ново решение за 1998 г. за ангажиране на средства за пътя от 
Погановски манастир до Поганово не е приемано поради недостиг на 
средства. Кога ще сс създадат условия за актуализиране на 
изграждането на пътя засега е неизвестно.

Крум Величков, началник на Отдела за стопанство и финанси

* За завършването на работите но ремонта на селския път между Долна и Горна Невля са отделени 
40 хиляди динара от общинската хазна. * От известно време селото се увеличи с четирима жители.

Изхождайки от факта, че този 
селски път е в много лошо състо
яние и че за жителите на това село 
е необходимо да се осигурят усло
вия за по-добър живот, ръковод
ството на общината преди няколко 
месеца взе решение да се пристъпи 
към реконстукцията на посочения 
път. Самите жители не седяха със 
скръстени ръце, а помогнаха от среда, 
своя страна, събирайки на два пъ
ти по 5-6 хиляди динара за покупка 
на гориво за ангажираната по ре
монта на пътя механизация на 
”Градня”.

Село Горна Невля неотдавна 
беше посетено от председателя на родния си 
ОС в Димитровград Никола 
Стоянов и директора на строител

ната фирма Славча Тодоров. Гор- 
ноневлянците ги посрещнаха рад
ушно, благодариха им, че се ста
раят да облекчат живота им и из-

електрифи-

Строителното 
"Градня” от Димитровград наско
ро трябва да завърши реконструк
цията на пътя между селата Горна 
и Долна Невля е дължина около 
три километра. За целта са от
делени 40 хиляди динара от общин
ския бюджет. Част от пътя е рек
онструирана по-рано, също със 
средства от общинската хазна. 
Село Горна Невля, в което в мо
мента живеят над 50-ина предимно 
стари хора е отдалечено от цен
търа на общината около 15-тина 
километра. Пътят от Димитровг
рад до Долна Невля с дължина 12 
километра е асфалтиран преди го
дини, но не и пътят между Долна и 
Горна Невля.

предприятие

тъкнаха, че след 
кацията на Горна Невля, ремонтът 
на 3-километровия път от това се
ло до Долна Невля е най-значител
ната комунална дейност за тази

Обитаемите къщи в Горна 
Невля са около 30-ина. От изве
стно време селото е увеличено с 
четирима нови жители, бивши гор- 
ноневлянци, които след като са из
лезли в пенсия, са се завърнали в 

край от Бор и Нови СаД-

Б. Димитро*

не ни е

т VР 10 СЕПТЕМВРИ 1999 г.



иГрНАж^кд0Тил---Диз*Естник мин- 
РОВГРАД ПРЕБИВАВАХА в димит-

ПОДГОТВЯ СЕ СЕРИАЛ ЗА 

НИШАВА

?™АЧАЛОТО НА СЕПТЕМВРИ нишкото студио на ртс започна да 
ИЗЛЪЧВА РЕГИОНАЛНА ТВ-ПРОГРАМА

С ОБЕКТИВНОТО ОКО НА КАМЕРАТА 
ПРОТИВ МЕДИЙНАТА АГРЕСИЯ

* Работейки 
екип на РТС от ^Програма за над три милиона жители в Югоизточна Сърбия *ТВ-журналът отново в ефира 

ъздават се възможности за ежедневни ТВ-информации на езика на българското малцинство 
През 11-седмичните бомбарди

ровки на нашата 
ската авиация на НАТО се беше 
нахвърлила жестоко и срещу 
тронните медии у нас. Разорени бя
ха РТС в Белград и Нови Сад, при 
което паднаха и човешки

страна агресор-

елек-

комунални дейности в

През миналата седмица в Ди
митровградска община пребива
ва екип на

жертви,
и разрушени почти всички радио- 
и ТВ-ретранслатори в Сърбия, вк
лючително и тези на Весна кобила 
и Коза ри ца. Целта 
алианс беше да

председателя на ИО на ОС Зо
ран Геров. В разговора е подчер
тано, ме министерството, в което 
Живка Илнч

до ку м е нта л н ата 
грама на РТС от Белград, 
подготвя малък 
Нишава. В

про-
която на агрссорския 

се попречи исти
ната за вражеските злодеяния 
стигне до нашата и световната об
щественост.

заема висок пост, 
да отго- 

на ме-

сериал за река 
състава на екипа бяха 

Владимир Момчилович, режись
ор на сериала, Нуно Косович, 
пълнителен продуцент, Младен 
Ранджеловнч, сценарист, Пре- 
драгТодорович, директор на фо
тографията, и Урош Груичич, 
тон майстор.

Гостите от Белград престо
яха три дни в Димитровград. 
Придружавани 
главния и отгово

по начало е съгласно
тпори положително на иска

стното самоуправление за от-
из- пускане на 450 хиляди динара за 

дооборудването на водоснаб
дителната система ”Ивкови 
Деници (за тази цел са нужни 
300 хиляди динара), 
изграждането на канализацион
на мрежа във втората по голе
мина местна общност в Димит
ровградска община - МО Жел- 
юша. Парите още не са отпус
нати, но се очаква да бъдат

МЕДИЙНАТА ВОЙНА 
ПРОДЪЛЖАВАво-

Медийната война против 
та страна продължава и след прек
ратяването на бомбардировките. 
Вместо да се грижат за сигурно
стта

наша-както и за

телството на Събия реши от на
чалото на тоя месец Регионалното 
студио на РТС в Ниш да започне да 
излъчва ТВ-програма, която може 
да се следи от над три милиона жи
тели в Републиката - от Ягодина на 
север до Драгаш на юг. За целта 
министерството за информации е 
осигурило съоръжения и средства 
за кадрово укрепване на студиото 
и вече са приети 25 млади хоно
рарни сътрудници.

развитие на балканските държави 
и смесването на различните нации 
и вероизповедания в тази част на 
Европа.

По същото време се създават 
технически и други пред
поставки, в рамките на тази ре
гионална програма и ТВ-жур- 
налът за българската народност 
в Югославия отново да излезе в 
ефира. Това обаче не е доста
тъчно за навременното и обек
тивно информиране на сънарод
ниците ни на майчин език. Ето 
защо Министерството за инфор
мации в Сърбия настоява, по
край седмичния Журнал, в най- 
скоро време да започне излъчва
нето и на ежедневни новини на 
български език. В реализацията 
на тази задача се очаква по-ак
тивното включване и на местния 
радио-телевизионен център в 
Димитровград и на журналис
тите от другите медни на българ
ски език у нас, а преди всичко на 
издателство "Братство" и Радио 
Ниш.

- лична и имуществена - на 
всички граждани на Космет без ог
лед на националността и вероизпо
веданието им силите на КФОР до
вършиха онова, което нс постигна 
авиацията и взривиха единствения 
останал незасегнат ретранслатор в 
южната покрайнина.

Паралелно с това около нас е

от заместник- 
рен редактор на 

РТВ "Цариброд’* Ангел Дими
тров, през първия ден на приби- 
ваването си в общината те по-

внесени на джиро-сметката на 
общината.

След разговора с ръководст
вото на общината заместник- 
министър Живка Илич се присъ
едини към членовете на екипа на 
РТС, с които посети системата за

сетиха и заснеха долината на ре
ка Ерма и нейното устие в Ни
шава, а след това и Суковския, 
Погановския и манастира вТръ- 
нски Одоровци.

В компанията на журналиста 
от РТВ "Цариброд" Драган Ста- 
вров и димитровградския агро- 
специалист Йордан Маринков, 
през втория ден на пребивава
нето си в общината екипът на 
РТС посети и засне кадри в село 
Сенокос и тамошнатата млекар- 
ница на "Сточар", в която се про
извежда прочутият надалече се- 
нокоски кашкавал. Същевреме
нно са заснети и мотиви от райо
на на Висок и въобще от Стара

създаден истински електронен 
пръстен, чиято цел е - напук на 
международните спогодби - да сму
щава честотите, по които нашите 
радио-телевизионни станции из
лъчват програмите си.

Поради това една от основните 
задачи по време на обновлението 
на разрушените обекти на инфрас
труктурата, училищата, болници
те, фабриките и жилищата с да се 
създадат и условия истината за зл
одеянията на агресора по време на 
въздушните удари и на терористи
чната АОК след разпореждането 
на международните сили в Космст, 
да стигне до всеки наш дом и до 
международната общественост.

За по-успсшна борба против 
информационната агресия Прави-

ПРОГРАМАТА Е 
РАЗНООБРАЗНАпречистване на отпадъчните во

ди в Желюша и долината на река 
Ерма и даде изявления пред жур
налистите от Белград.

Да отбележим, че екипът на 
РТС в Димитровград подготвя
ше първата тридесетминутна 
емисия (от общо три) за река Ни
шава. В първия епизод от тази 
документална поредица ще ста
не дума за всичко, което е харак
терно за река Нишава от вли
зането й през югославско-бъл
гарската граница в нашата стра
на до Пирот. Във втория епизод 
от сериала, освен за Нишава, ще 
се говори и за вливащите се в нея 
по-малки реки от Пирот до 
Ниш, както и за живота на хо
рата, живеещи постоянно или от 
време на време край нейните 
брегове. За спиците неща се го
вори и в третата емисия, но в нея 
ще се фокусира течението на 
реката от Ниш до устието й в 
Южна Морава.

Сериалът за река Нишава ще 
бъде излъчен по канала на дър
жавната телевизия към края на 
настоящата година. От Р1 В "Ца
риброд" ще се постараят да на
бавят лентите и да ги пуснат в 
ефира посредством 
левизионна кабелни система.

Б. Димитров

Тя се излъчва ежедневно и про
дължава 11 часа. Има мозаичен 
характер: инормации от всички об
ласти - от политика и стопанство 
до спорта, препредават се трите 
"Дневника” на РТС и "Хроника на 
деня”, има и контактни емисии с 
гости в студиото, с които се раз
говаря за всички по-значителни 
събития у нас и по света, а има и 
забавни съдържания - филми и се
риали. На 5 септември започна из
лъчването и на 
риал от 14 епизода "Балкан", в ко
йто се проследява историческото

доку менталния сс-планина.
Третия ден на работния си 

престой в общината екипът на 
РТС използва да вземе изявле
ния от председателя на ОС в Ди
митровград Никола Стоянов, 
директорката на тукашния Цен
тър за култура Зорица Милева, 

вземе необходими

В. Богоев

ПО СЛУЧАЙ 200-ГОДИ- 
ШНИНАТА ОТ РОЖДЕ
НИЕТО НА ПУШКИН

да заснеме и 
данни за течението на река Ни
шава през територията на общи- РУСКИ 

ДИПЛОМ ЗА 
ФОРСКИ

наната, както и да регистрира
забележителнитеиидеолента

обекти в града.
През третия ден на 

нането на екипа на
тук пристигна и репуб-

иребива- 
РТС в об-

Известннят писател от Бабу- 
шница и сътрудник на "Братст
во” Драгослав Манич Форски 
неотдавна получи диплом по 
случай 200-годишнината от ро
ждението на великия руски поет 
Александър Сергеевич Пушк- 
ин. Дипломът, който пристигна 
по пощата от далечна Русия, е 
присъден на Форски заради дъл
гогодишната му неугасваща лю
бов и привързаност към Русия и 
руския народ.

Да напомним, че Драгослав 
Манич Форски повече от 30 год
ини е сътрудник на "Гласът на 
Москва" (сега "Гласът на Рус
ия"). Сътрудничеството между 
това радиопредаване и извест
ния бабушничаннн не е прекъс
вало и по време на вражеската 
агресия на НАТО срещу нашата 
страна.

щинага
ликанският заместник—минист
ър на селското стопанство, вод
ното стопанство и горите Живка 
Илич. Тя се срещна с председа- 

ОС Никола Стоянов и

местната тс-

тел я на

В БАБУШНИШКА ОБЩИНА ДВЕ ПРАЗНИЧНИ 
ИЗЛОЖБИГЛЕДАТ РТС

чуждестранната ТВ 
"Еуро спорт”.

Бабушнишкият ТВ ретранс- 
на хълма Бе-

станция
Жителите на Бабушнишка

По повод Деня на освобождението и Димитровград бяха открити две 
изложби. Най-напред в градската галерия беше откритаобщина, за разлика от димитров- 

градчани, могат да следят про
грамата на държавната

Тук сравнително добре се 
приемат сигналите на първа и 

РТС, дока го 
РТС не може да

интересни
изложба на фотографии на група автори от Ниш, на които е представен 
Ниш по време на агресията, респективно бомбардирането на града.

На другата изложба бяха показани ръкоделия на димитровградските 
пснсионсрки. 22 жсни-пснсионсрки изложиха 220 свои творби: 
чаршафи, покривки за маси, различни видове бродерии, бродирани 
ризи... всичко онова, което усърдните женски ръце могат да направят е 
игла и разноцветни конци.

Освен от димитровградчани, изложбите бяха посетени и от гостите 
от Александровац Жупски и участниците в тържественото заседание на

латор, намиращ се 
рдуй, не е поразен по време на 
НАТО бомбардировките пора
ди една "проста" причина- усър
дните бябушничяни навреме са 
го разглобили и преместили на 

а след бомбарди-

телеви-

зия.

втора програма на 
трети канал на 
се "хване". Освен посочените 

теле- сигурно място,
два канала на държавната 
визия, бабушничяните могат да 
гледат и ТВ "Пинк", ТВ ”Кру- 
1певац", както и програмата

са го върнали на място-ровкиге 
то му. скупщината.Б. Д. Б. Димитров

А. Т.на

10 СЕПТЕМВРИ 1999 г.



гпшгтш'бттгбшВ ДВОРА НА ДИМИТРОВГРАДСКОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

ПОСТРОЕНА ЧЕШМА тжиШШШШ В СЪЩАТА ПОСОКА
(Философско-поетически сввтлопокаааиия яа умопобъркоиия ии 5

живот; 5Тоалетните п двора на основното училище 
почо ги нима съборени са преди диадосстина дни, 

тихно място пече е построена чешми е дие

Шк-.

Шжш За да има щастие а жиааша, 
да закрачим а 21-и а ек,

Човекът трнбаа да сила не Чоаек!

Науката да Побърза с крачка назад 
Селото да забрани многолюдни»! град 
Парите да станат Последната ни грижа...
Да Пламне огнище оъо и сака една хижа; 
дечица да се раждат за мотика и сърП.
Поиече зарабошка, а По-малко дръП.
С комПютри По-малко да си Прахосваме времето, 
Почтените По-леко да си По наети бремето 
Повече борба, без бомби, за Човещина и Хора 
И Повече свободен въздух да има_във Простора;

робство на Немита човекът да не иътка,
А гресиита груба да сПрем със сила мъжка,
Да възцари доброто навсякъде в света, 
да изчезне мракобесието ии сак а суети...
И тъЙнататък, мили, и тъЙнашашък, драги, 
РАЗВИВАЙ СВЕТЛО ЗНАМЕ, НАПРЕД С ДУХОВНИ 
ШПАГИ...
От Ужаса Поука си вземете - 
тг/мата да не възцари През вековете!...

П. С.
За исшинаша в тази мои Песен
кълна се в хлебната кора, и в свои чест»
и Пред снета открито заканвам:
ЧОВЕК <Л>М И НЕ СЕ ПРЕДА В А М!

У*У//и на 
дули. за

Опарите тоалетни и диора на училище ю, 
строени кога 14) и самото училище, представляваха 
детинска грозоти» не само със спои изглед, но и е 
непоносимата миризма, които се ширеше наок-

..... ШЩ
Щш Щ

оло. Поради типа И 
наложи на училището тоалетните нлн да бъдна' 
съборени, нлн да се ремонтират. Училището се 
определи аа мирното, понеже а училищна та стриди 
на аеекн етаж има тоалетни, а е нредапдено 
изграждане на ноан под игрището за баскетбол. 
Дока то топа не стане, ще ее иолзпаттоалетните а

съотпстиатн инспекции
У/У/р/,'

У/.

'%ж..: -А///.: \
Същсврсмсио мри входа нп училището йод земята 

телефонен кабел за малка телефонна цен
трала. В момента училището разполага само е един 
телефонен номер, който използват нсички, дори и 

стоматологична амбулатория. Но-
Iсе постави

въвученическата 
иоиостаиенияттелефонен кабел ще даде нъзможност 
и за ириключиане на училището към Интернет. В 
началото на момата учебна година започна и ремонт 

парния котел. Тази подготовка на отоплението ще 
струна кз.м 50 хиляди динара, но за отоплението за 
ОКО ученици от които стотина мърволаци, мито не е 
скъпо. С л ига да има достатъчно мазут.

сградата.
Що се отнася до четмата, тя е дело на частната 

строителна фирма Ваша к'ьща м е нанранена от 
сснокоски плочи, от които е нанраисно м платото 

чешмата. Остана да бъдат ноетапени и дие три
около

пред
пейки н да се доуредн пространетното 
чешмата. Всичко топа ще струна на училището около 
25 хиляди динара и ще ее реализира от срсдстиптп, 
иредиидени за материални разходи.

на

д.т.

НОВО ЛИТЕРАТУРНО НАПРАВЛЕНИЕ В ЧЕРНА ГОРА

ПОЕМУВИЗ
ЗГиелш на нима мели ^0 интерес да посветят един брой на 

топа направление. Превеждат се 
от книгата "Няма

Уважаеми дами н гоено-
стихотворения 
да ми повярваш, талисманът стаил 
вятърна мелница" от Слободан 
Вуканович и неговото теоретично 
приложение за новото направле
ние.

/Лилорад ГЕРОВ /За иръп път в историята на лит
ературата в Черна гора се ражда 
ново литературно направление, 
наречено Поемувиз. Творец на то
на направление е Слободии Вуки- 
понич от град Подгорица, поет нп 
средна възраст. Според него пое- 
мувитьтс поезия в няколко измер
ения. Докатосе рецитира или чете, 
се чува музика (в зависимост от 
текста и темата) и визуално се пре
дставя (видео - или филмова сни
мка).

Д«\
С това писмо искам да ни 

съобщя, че ние сМс една гру
па студенти, които ее интер
есуват от историязи, култу 
ра та и актуалного състоя н- 
не на Югоизточната Европа, 
гни като една част от нас се 
занимава с тези теми в рам
ките на тяхното следване, а 
друга част с» хора от Пал
ка Ш1 те, криго живеят и 
следват в Германия.

Към вас имаме следната 
молба. Ако с възможно, би
хте ли ни предоставили един 
безплатен абонамент за 
” Братство”. Постникът ни 
ще бъде архивиран в универ
ситетската библиотека за 

Йена. По този

1$ ДИМИТРОВГРАДСКИЯ НЕ- ' 1( г | [<г\ *у:\- +:[< * 1 
НТЬР ТА КУЛТУРА удържаха -Г-1 ■—1 ‘ -»Ма -/
на думите си и продължиха коноирожекциите. На 3 и 4 септември 
т.г. беше представен американският филмов хит ” Спасяване на 
редник Раян”, а за 10 и 11 септември са насрочени прожекциите на 
филма ” Човекът с желязната маска”. Освен тези два, през този 
месец ще бъдат прожектирани още два филма - ’ Циганска магия” 
(на 17и 18септември) и”Тру.мановото шоу” (на 24и25септември).

Б. Д.

Според мнението на основа
теля, авторът на посмуииза тря
бва добре да познава как го лит
ературата, музиката, така и ви
зуалните области п винаги да ги 
допълва е нови идеи н възмож
ности.”

Някои списания вече проявяват
ююшшишшшшшт

СТАРИТЕ
СНИМКИ
РАЗКАЗВАТ...

На ВЛАСОВДЕН, 1939 година. 
Снимката е направена на 

кьошето, което раздвоява двата 
пътя към казармата. Днес тук е 
магазинът и високата постройка 

на д-р Веселин Крумов. В 
дъното се вижда къщата на 

Боровските към Велина махала, 
в която се родиха нашите стари 

съграждани Бора и Нада 
Боровска.

На снимката виждаме и Фроска 
Данева, Олга Чавеина, Милка 
Велина, Малинка Боровска.

!

МИЦА
ПУНИНА

СЕСТРА
МИЦА

СОКОЛИЦАТА

славистика в 
начин студентите но южна 
славистика, конто не са до
бре информирани за Югоиз
точна Европа, могат с по
мощта на информациите от 
вашия вестник да обогатят
знанията си.

Благодаря ви за внима
нието и се надявам да отго
ворите на писмото ни.
С уважение:

Дом ит на Пунини беше под 
къщата на Михаил Брайконски, срещу 
Йолината п Боровска махала и Строшена 
чешма и отдавна е продадена. Ала в тази 
кт.ща ее родиха две сестри - ВЕНА и МИЦА 
- и брат им АСА. Старите наши съграждани 
точно знаят кои са тези хора не само защото 
бяха колоритни, но и защого Маца беше 
много дружелюбна, яка мома към триде
сетте години, обичана и необходима в 
самодейните и спортни активности на 
младите хора. То старите съграждани могат 
да ее изброят почти само на пръстите на 
едната ръка, но ако сме си поставили задача 
да пишем за най-прочути гс - не можем ти
хомълком да минем покрай течи личности.

Първо ще кажем, че и двете сестри - 
по-гол ям ата ВЕНА и малко по-малката 
МИЦА - бяха яки, снажни моми и жени, 
току-речи е надделява не на мъжките хор
мони, както бихме го определили сега. И 
космати, и мустакати, а обичаха и чашката, 
ала сега, както еднакво къркат и млади, и 
стари, и мъже, и жени - кой може да ги 
упреква. Вена се омъжи още в Бивша Юго
славия за един стражар от Околийското - 
Гема се казваше - и като младо семейство се 
настаниха срещу фурната на Серги Андо
нов. Добре, ама младата домакиня заклала 
патица да нахрани съпруга си, попарила пе
рата и я занесла на фурната да сс пече. По 
едно време бай Серги усетил остра неприят
на миризма и нещо сс пукнало пъп фурната, 
нагорещена за хляб и тенсии. Имало какво 
да види. Патицата не била изкормена,дробу-

лина та, червата и воденичната се надули и е свирила на дудук й с уста, и даже с дъх ог 
пръснали. Бай Серги почнал да псува, знаел, носа, а това. признайте, никак не е леко в 
че патицата е донесла Вена, извикал я от- обикновено изпълнение на хоро.

Мица Пунина е родена през 1912 или 1914 
година. Точно не установихме. Потърсихме

Даниел Евтимов 
Йена, 16.07. 1999 г.

среща и започнал да я мърмн, а тя - ни пет - 
ни шест:

- Чима Серги, ама Гема каза иагицато да нейния съпруг от Драговнта - Перо. Те сиБЕЗМАЛКО 
ПОЖАР В 

НАРОДНАТА 
БИБЛИОТЕКА

бъде пълнена. построиха къща, която кацна на скалите над 
Отде да знае, че дробулината се маха и училището ”Камнка”. Днес към къщата во-

патица се п ълни с ориз, яйце или ябълка? ди бетонно стълбище. Направиха го тук ско- 
Толкова за кулинарните произшествия на ро. няма две години, облекчиха жителите от

махалата лесно да слизат и да се качват донеопитната домакиня.
Сега става дума за МИЦА. На всички своята улица. По стълбището се изкачихме 

снимки в старите албуми и кутии, запазени полека и го сравнихме със стъпала на едно 
от това време в много къщи, ще видиш Ми- триетажно здание в голямите градове. Това 
ца. И досега на заснетите и публикувани енн- никак не е много. Видяхме една спретната 
мки се виждаше стройната като вретено мо- къща, хубаво подреден двор. Дървата за зи
ма, в селска носия за нуждите на самодей- мата подредени под конец, а в двора и овощ
ните битови изяви п седейки. Просто не мо- ни дръвчета, и градинка със зеленчук, и Да* 
жем да изберем снимка, илюстрираща же много цветя. П ък както е на височина - 
нашата съгражданка. Тс са толкова много, лежи покрай реката като на длан цялата 
В едни е на хорото, готвено за главното из- димитровградска чаршия и зеленият обръч 
пълнснпс на Слота на соколите в Любляна на Рудински път и Мъртвината. Само Перо 
през 1934 година, други са с Цеца Попова и не заварихме да го питаме коя година са сс 
Милка Ламбаджийска в самодейния театър, женили, колко години са били в брак. къде е 
Тя беше просто необходима, висока, строй- сега тяхният син - лекар в Сърбия - и колко 
на, заместваше ерген в "точката”, защото често идва насам, 
изумително свиреше на дудук и събираше Затова пък Пера Денков

Мица Пунина е бил дълго време
Знае се, дотогавашните соколи в Любля- администрацията на Амбулаторията, както

вето. Мина

Силните гьрмотспици и проли
вният дъжд, които сполетяха ми
налия петък Димитровград, безма- 
лко да предизвикат пожар в На
родната библиотека.

Силна мълня удари най-близ
кия електрически стълб, к ъм кой
то е приключена библиотеката. 
От мълнята се е запалило елек- 
ртмческото табло в библиотеката, 
което е изгоряло напълно, а най- 
вероятно и част от инсталацията. 
Хората, които са видели удара на 
мълнията и горящото табло, осве
домили пожарникарите, които са 
реагирали бързо и са осуетили по
жара. За щастие, компютърът на 
библиотеката е бил изключен, та
ка че не е пострадал. Материал
ните щети се се изчисляват в мо
мента, а поради ремонт на инста
лацията, Библиотеката няма да ра
боти една седмица.

ни каза, че с 
колега вмомите на седянка.

на, поради недостиг на официални, строго тогава се казваше Домът на здра 
опредлени униформи, са се представяли с Пунина пък казвала ”Абаланта’. малко зле-

комисиялитаци, забъни и беневреци - в селска носия 
от нашия край и даже са имали изключи
телен успех, особено след катоМица Пунина

квала, особено ако чуе, че ще идва
или някаква друга проверка.

Лилия Нейкова
А. Т.

Ще*10 СЕПТЕМВРИ 1999 г.
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С НА БЪЛГАРИТЕ" ОТ ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНАЕЛЕКТРОНИКАТА е 
наука на бъдещето

Магистър Леонид Стоимен
ов е асистент в Електронния фа
култет в Ниш. Роден е през 1967 
година в Босилеград в работни- 
ческо семейство - баща му е учи
тел, а майка 
В родния си

ЖУРНАЛИСТИЧЕСКАТА ПРОФЕСИЯ Е 

ТРУДНА И ОТГОВОРНА
* Кога за пъ 

хте с вестника 1
ьрви път се срещи а- 
"Гдас на българите"?

- Първия брой на вестника про
четох не в Димитровград, а в Сом- 
оор, където през 1950 
вах военната си служба. В 
който ми беше

ущарски, шивашки и дърводелски 
кооперации и т.н.. Най-голямо вн-

сал статия, в която критикувах то
гавашния председател на местната 
общност Петърлаш, който със св
оята компания беше чествал Нова 
година в петърлашкото основно 
училище. След няколко дни в учи
лището идват учениците и учи
телят и там имат какво да видят - 
пълно безредие. Два дни не се про
веждаха учебни занятия, защото 
именно толкова време беше необ
ходимо на прислужничките да из
чистят училището и сложат неща
та по местата им. Аз разбрах за 
тази случка и я записах във вест
ника. След публикуването на ста
тията повикнаха ме местните пар
тийни ръководители и ме попитаха 
защо съм нападнал човег 
също е партиен активист: 
един от най-добрите ни хора”, така 
го представиха ръководителите на 
местната Комунистическа партия. 
Аз им казах, че ако този текст не е 
бил коректен, защо тогава не са го 
отхвърлили моите редактори от 
”Глас на българите”, през чиито 
ръце е минал.

* Какво е било отношението на 
гражданите към Вас?

- Онези хора, които в статиите 
си възхвалявах, каниха ме на по- 
черпушка и ме смятаха за техен 
приятел. Онези пък хора, които 
смятаха, че съм ги критикувал в 
статиите си, се отнасяха лошо към 
мен. Някои хора ме респектираха, 
уважаваха, а някои даже се и пла
шеха от мен, т.е. от възможността 
да напиша лоши неща за тях.

* Колко време сте били коре
спондент на "Глас на българите"?

- Кореспендент на този вестник 
бях почти една година и половина, 
по-конкретно от април 1950 г. до 
октомври 1951 година, респек
тивно -до преместването на редак
цията в Пирот, където вестникът 
започна да излиза като притурка 
на пиротската "Слобода”. По ини
циатива на Иван Караиванов аз се 
записах в нишкото Полувисше 
педагогическо училище, насока 
биология и химия, където се 
дипломирах през 1953 година. След 
това работих на много места и от 
време на време сътрудничих в "Гл
ас на българите”.

* Как оценявате журналисти
ческата професия?

- Това с трудна и отговорна пр
офесия. В днешно време журнал
истите по принцип би трябвало да 
са безпартийни хора. Във всеки сл
учай те по всяко време трябва да 
бъдат обективни и да се придър
жат към най-слемснтарните ети
чески принципи и, разбира се, към 
истината. Ако някой журналист в 
текстовете си внася голяма доза су
бективизъм и ако професията по
лзва за разчистване на сметки с ня
кои хора,тогава той е лош журнал
ист, който нанася вреда не само на 
други хора, но и на обществото ка
то цяло. Такъв журналист нанася 
голяма вреда и на себе си.

Разговора води: Б. Димитров

имание все пак посвещавах на дей
ностите на тукашните 
ски структури.

Интересно е да напомня, че то
гава имаше повече информации от 
терена,т.е. от димитровградските 
села. Самият град по това време 
имаше около 3000 жители. Сега за
белязвам, че положението 
обратно, понеже в "Братство”

политиче-
му счетоводителка, 
град той завършва 

основно училище и гимназия, а 
през 1992 година и Електронния 
факултет в Ниш. Тъй

година отби
ла кета, 

изпратила жена ми,
между другите вещи се 
и този вестник.

намираше

като сред- 
му оценка по време на след

ването била 9,11, младият инже
нер Леонид Стоим

* По чия 
станахте

инициатива по-късно 
първият щатен кореспон

дент на този вестник?

ната
етъкмо 

има
повече информации от града, от- 
колкото от селата. Но това е раз
бираемо, тъй като с индустриали
зацията на Димитровград селата 
започнаха да се обезлюдяват, а ня-

енов е приет в 
Електронния факултет в Ниш. 
Едновременно с това започва 
еддипломните си

- След като 
армата, станах секретар в Околий
ската комисия за агитация и пропа
ганда към Околийския комитет на 
ЮКП, която бе ръководена от Съ- 
рбислав Златкович. Тъй 
рата от вестника бяха чували за 
мен, те ме поканиха да дойда в Бел
град. Там се срещнах с прочутия 
Иван Караиванов, с Джордже Иг- 
нятович и Асен Лазаров. Желаей
ки да разбере колко аз всъщност 
добре се справям с българския ез
ик, Караиванов веднага започна да 
приказва с мен на този език. По
стави ми редица въпроси и след ка- 
торазбра, че аз добре боравя стън- 
костите на езика ме попита искам

се завърнах от каз-

сл-
студии, които 

завършва с пълна десетка. Ма
гистърската си работа на тема 
"Обектно-релационни бази 
данни защитава през септември 
1997 година също 
пех.

М-р Леонид Стоименов е автор 
на няколко научни труда, някои 

от които са публикувани и в 
чуждестранни научни списания 

- в Холандия и Канада. Със 
свои научни трудове той е 

участвал в над тридесет научни 
срещи в страната и почти 

двадесет международни - в 
италианския град Милано, 

португалската столица 
Лисабон, Будапеща, Виена и 

прочие, а преди една година и в 
германския зимен курортен 

център Гармиш Партенкирхен.
Натовската агресия срещу 

нашата страна му попречи да 
участва в насрочената за 

началото на месец май 
международна научна среща 

във френския град Лион.

за емоциите. По-важен в мо
мента е въпросът как знанията 
на човека да се предадат на 
техниката, за да могат те по- 
бързо и по-целесъобразно да се 
използват, разбира се, за до- 
броденствието на човека.

Наближава краят на това хи
лядолетие, с което до крайни гра- 
ници се изостря въпросът за т.нар. 
"милениумска грешка" в компютъ
рна та техник/г. Какви могат да 
бъдат последиците от тази гре- 
шгса ?

като хо-
който 
Той е

к,на

с отличен ус-

Веднага след магистриране- 
то Стоименов започва да подгот
вя докторската си дисертация и 
се надява след две години да ста
не доктор на електротехническ
ите науки.

Освен работата си в Елект
ронния факултет като асистент 
по информатика и база на данни, 
с група свои колеги той сега ра
боти върху научния проект "Ге
ографски информационни сис
теми”, който се финансира ча
стично от Министерството за на
ука и технология и от пощата.

- Електрониката е млада нау
ка, но затова пък с голямо 
бъдеще. Трудно е да се определи 
точното й място. Сама за себе си, 
тя едва ли би могла да 
съществува, но затова пък изо
бретенията на електрониката 
намират приложение в почти 
всички области на живота - от

да стана журналист. Разбира се, 
спои

ли
аз се съгласих да стана ко 
дент на "Глас на българите” от Ди
митровград. Моят началник Сър
ба Златкович също се съгласи с 
моето решение, а по негово пред
ложение по-късно и водачите на 
Комунистическата партия в око
лията.

Цветан Еленков
кои от тях почти съвсем се "из
празниха”.

* Как изпращахте материалите 
в Белград?

- Изпращах ги по пощата. До 
два дни те пристигаха в Белград. 
"Глас на българите" най-напред 
излизаше 2 пъти месечно, а след 
това стана седмичник. За някои из
ключително важни събития инфо
рмирах редакцията в Белград по 
телефона. Моите информации че
сто пъти се превземаха от други 
редакции, като например от Радио 
Белград, "Борба”, "Глас на Сър
бия” и други. Сърба Златкович ве
днъж се пошегува смен,говорейки 
ми, че аз не съм журналист на 
"Глас на Сърбия”, а журналист на 
"Глас на българите”. Разбира се, 
намекваше ми за информациите, 
които изпращах за "Глас на бълга
рите”, които преди да се отпечатат 
в този вестник, най-напред се пе
чатаха в "Глас на Сърбия”. Но "Гл
ас на Сърбия”, "Борба” и други 
вестници бяха ежедневници, на ко
ито моята редакция предоставяше 
интересните информации от наш
ия край, защото нямаше смисъл да 
се чака най-напред да се отпечатат 
в "Глас на българите” със закъс
нение от една или две седмици.

* С какви проблеми сте се сре
щали най-често като журналист?

- Както и почти всеки журнал
ист, така и аз имах проблеми, въп
реки стремежите ми работата да 
изпълнявам по най-добрия начин. 
Спомням си, чс веднъж бях напи-

* За какво писахте най-често?
- Писах най-често за дейнос

тите на тукашните политически 
организации. Редовно присъствах 
на заседанията на околийската ко
мунистическа партия, както и на 
заседанията на съответните коми
сии към партията. Идвах и в други 
съседни на Димитровград градове, 
в които се провеждаха заседания, 
на които участваха политически 
дейци от нашата среда. Пак ще пр
ипомня, че това беше трудно време 
в политическо отношение, тъй ка
то срещу Югославия се вършеше 
страхотен натиск от страна на Ин- 
формбюрото. Понеже нашата сре
да е крайгранична, българските 
крайгранични власти вършеха си
лен пропаганден натиск особено 
срещу жителите на селата в общи
ната, които са разположени край 
границата. Те излъчваха новини 
посредством силни гласноговори- 
тсли, инсталирани непосредствено 
до границата. Разбира се, гласно- 
говоритслитс бяха обърнати към 
Югославия. В информациите, ко
ито пускаха в ефира, българските 
власти изнасяха купища лъжи сре
щу нашата страна, нашата армия и 
държавното ръководство.

* За какво сте писали още?
- Писал съм за много неща, ка

кто например за провеждащите сс 
акции по ограмотяване на населе
нието, младите бригадири, които 
идваха на младежки трудови ак
ции, за дейностите на местните об-

техниката и телекомуникациите 
до медицината.

Превес във вечната дилема: 
чиста наука или научно-просве
тна работа, поне засега, има вто
рата възможност, защото малко 
са научните институции у нас, 
които могат да предложат въз
можности човек да се занимава 
само с наука. От друга страна 
пък, мен напълно ме удовлетво
рява работата в университета, 
понеже ми доставя удоволствие 
и това, че мога да предам зна
нията си на млади хора - бъде
щите си колеги, сподели м-р Ст
оименов.

-Този проблем е нашумял, но 
аз съм уверен, че решение има. 
Огромни пари се изразходват за 
това последиците да са възмож
но по-малки. Става дума за го
леми компании в света, които ра
зполагате огромни компютърни 
системи, като авиокомпании, ба
нки и прочие. У нас такива си
стеми няма и никакви по-големи
отражения нс могат да се оча
кват , твърди м-р Стоименов.

Голямо постижение на елек
трониката е Интернетът - 
глобална комуникационна мре
жа. Тя ни позволява между дру
гото да се запознаем с постиже-

тази

Младото семейство 
Стоименови в Ниш е 
истинско семейство на 
учени. Съйругаша па 
Леонид - Тишина - е също 
шика асистент, но в у 
Мединиискин факултет п 
Ниш и след едше-даи месеци 
и Ши ще защитиха _ 
магистърската си работа.

и
Едип от въпросите, с конто Пие 

се занимавате е изкуственият 
телект. Могат ли машините да 
превъзхождат (създателя си - чо
века ?

нията на колегите си в която и да 
било част на земното кълбо от 

и собст-една, и да представим 
вените си резултати - от друга 
страна. Твърде скоро посредтс- 
вом Интернет ще може да се ко- 
нтакува и гласово, а не само чрез 
писани текстове и видеозаписи.

Какво е мнението Пи за рубри- 
която говорите ?

Щ'

Щ

информации от другите медии. Рубриката "Седми
цата” е добра и ми допада. Ето по такъв начин бихте 
могли да обработвате и информациите от страната. 
Понякога ме дразни това, че препечатвате някои ве
хти и глупави вицове от други вестници. Вместо тези 
вицове, трябва да сс печатат нашенски историйки, 
респективно - хумористични материали, отнасящи се 
до нашите краища. Всичко, което пишете за спорта, 
културата, стопанството и политиката, е коректно и 
достатъчно. Аз много обичам да чета статиите за 
миналото на нашия край. Смятам, че такива статии 
има доста, но би било добре да намерят повече място 
във вестника. Предлагам ви занапред да печатате

40 ГОДИНИ "БРАТСТВОк/ппа, заин-
- Харесва ми. Тя ни предлага 

за наши сънародници 
които са се КАКВО (НЕ) ВИ 

ХАРЕСВА ВЪВ 
ВЕСТНИКА

сведения
навред из страната, 
отдали на науката, и, както си 
вижда, отчитат завидни резулта
ти, На мнение ст,м, че нс трябва 

говори само за учените 
видни нашенци и в другите

-Трудно, но не е и невьзмож- 
Има области, в които маши- 

побеждават човека.
но.
ните вече 
Такава е шахматната игра на
пример. Знае се, че преди извес- 

време комгаот-ьр победи до- 
шаммион Каспар-

Цветко Иванов, професор от Димитровград:
Общо взето съм доволен от съдържанието на 

вестника, но имам и няколко забележки. Най-напред 
искам да кажа, чс нс ми харесва това, чс за събитията, 
случили сс в Сърбия и Югославия, пишете толкова 
обширно. Ние, читателите, можем да разберем тези

да се 
има I
области, които са си спечелили 
голям престиж п изкуството 
другите професии. И за гях тря
бва да се пише в "Братство .

В. Богоен

ТНО И Ири световния 
ов. Но едва ли машините Ше 

наложат в
по-често кратки разкази и стихотворения.

Б. Димитровмогат скоро да се 
/фугите области, да нс говорим

10 СЕПТЕМВРИ 1999 г.



Ш 1499-1999ПЕТ СТОЛЕТИЯ НА ПОГАНОВСКИТЕ ФРЕСКИ(З) (?'%},.

КОГА И КОЙ ПОСТРОИЛ ПОГАНОВСКИЯ МАНАСТИР
коя то османците - не бе'* задна сметка - 
запазили от старите блакаиски държави 
било православното духовенство. Едно за 
да придобият симпатиите на християн
ската рая, едно да обезпечат съюзник в 
борбата срещу като Ли честното. Сле
дователно, Погаиовски монастир в спо

их края на XV столетие не е могъл 
да повдигне никой друг освен никое пра
вославно
тигнало това братство в затулената мо- 
настирска котловинка между ущелията 
на Ерма, където зловещо сгърчели раз
валините от предишния храм Св, Св. Кон
стантин и Елена? Откъде финансови 
средства на гия калугери да заплащат 
майстори зидари и художници. Поради 
кои причини поискало да остане ан
онимно?

Историята не се оказала пщдра към 
нас, не разполагаме с непосредствени 
сведения и други доказателства за да да- 
дем безукоризнено достоверен отговор 
на поставените въпроси. Все пак и онова, 
с което разполагаме, позволява да се 
излъчи щогоде приемлива и закръглена

решение на загадката трябва да се търси 
Констан тин и Елена. Ста

ни ясно, че е много важно, ако е въз
можно, най-напред колкото може повече 
да се уточни кога с строен Погаиовски 
монастир. Задоволителен отговор на гоя 
въпрос значително ще улесни настоя
ва нинта ни да сс доберем до идентитета 
на иогановските ктитори.

От разсъжденията на Николич вън 
връзка е палеографски ге отличия на 
гановскигс нашием, налучкванията на 
други автори и записа и наоса, че сте
нописите били окончани към края на XV 
столетие дохождаме прецизно до горната 
дата на построяването на погановското 
светилище. Погаиовски монастир е ст
роен преди 1499 г. Долната дата нами
раме ровейки из описите 
обекти, имущества, броя и структурата 

населението и поробените страни, 
които данни се съдържат и прочутите 
турски дефтери водени между 1448 и 1486 
г. Нито на едно място и тях не се 
споменава Погаиовски монастир като 
действащо религиозно и стопанско об
щежитие. По същото време се навеждат

р, Николич (1994) изтъква още едно 
интересно веществено доказателство а 
полза на твърдението си, че на шиет е на 
плочките ее о тнасят към светци, а не към 
мирски хора. Трите плочки не са случай
но кръгли и отскачат е формата от ос
таналите градежнп елементи, които са 
кубични. Кръглите плочки са нимбове, 
ореоли, е конто християнството отдава 

поставяйки около

извън имената

хита

братство. Кое? Откъде лрис-
на светнипочит

глави те им сияйни кръгово.
Но п преди Николич мнозина пзкусг-

но-

воведичастичка след частичка започнаха 
да еродирпт "дрипипистката" хипотеза. 
Едни се усъмниха дали въобще държави
цата на Константин Драгаш е обхващала 
и горното Поермне понеже северната 
граница на Жеглпговска га област в ('ред
ния век е много неясна. Други изследвани 
след обстойни проучвания намериха, че 
портретите на Деян и Доя (Евдокня) в 
Земснската черква никак не се отнасят 
към родителите на Константин Драгаш; 
касае се за ликове на други особи със 
същите имена както баща та на Констан
тин и зет на Цар Душни СилниП - Кон
стантин н Доя. Трети отрекоха, че 
семейният портрет на българския цар 
Иван Александър - намиращ се върху 
корицата на т.н. Лондонско евангелие - 
обхваща и образа на Константин Драгаш, 
уж зет на Иван Александър, омъжен за 
дъщеря му Кера-Тамар. (Тя била вклю
чена в политически брак е султан Мурад 
и отведена в неговия харем). И т.н.

Днес предпоставката, че Константин 
н Елена Драгаш били основатели на По- 
ганово наистина може да се счита за "на

ни стопански

на

Портретите на Св. св. Константин и 
Елена на западната стена от наоса на 

Погановския монастир. Според 
християнската иконография те винаги 

се рисуват заедно (син и майка) с кръст спекулация, 
помежду им. Тия равиоапостоли държат 

Честни кръст, който императорката 
Елена намерила, когато слоходила 
Христовия гроб. Константин пръв

Погаиовски монастир е основало ощеданъкоилатежните селища в непосред
ствена близина на монастира - Власи,
Поганопо, Драговита... Значи Поганов- 
ски монастир - гоя, който п днес съще
ствува - нс е граден преди 1486 г.

Малко преди 1499 г., малко след 1486
г. - кой по топа време в порабената черкви, монастири и храмове, 
средишна част на Балкана е разполагал с избити, разгонени, ограбени, развласте- потърсили азил под монашеското расо.

Защо исихасти, защо от Егея, защо в сме
сен състав, защо напуснали обиталището 
си и се упътили на север?

неидентифицирано исихатско монашес
ко братство, с предишно местожителство 
в областта на Егея (остров Патмос?). В 

признал християнството като държавна състав на братството влизали бивши ви- 
религия в Римското царство. зантийски и славянски аристократи, ко- 

Били ито пред нахлуващата османска опасност

достатъчно пари да строи и украсява цял Ни и представителите на аристокрацията, 
нов монастир? Християнски владетели - разни боляри, велможи, областни упра- 
сръбски, б’1,лгарски, македонски, виза- вигели, високи военни началници и по
нтийски - вече нямало върху Полуос- добни богаташи, 
грова, а именно те по-ранно били най-чес
тите благодарители и основатели на

с. к.
сила и в недостатък на други идеи пла
сирана" - както на времето си каза 
сръбския историк Висим. Следователно,

В следващия брой: Егейски исихасти - 
ктитори на ПогановоЕдинствената обществена структура,

жш
Примариус д-р АНТОН АНТОНОВ

Водоравно: 1 —
Млрика (гальовно) 5
— Угощение, пирше
ство. 8 — Учрежде
ние за изпращане на 
посочен адрес писма, 
вестници, пари и др.
11 — Малкото име на 
бившия хърватски 
баскетболист Кнего.
13 — Изострена в ед
иния край метална 
или дървена пръчка, 
която служи за про
биване на дупки. 15
— Много добър спо
ртист, звезда. 16 —
Инициалите на ио- 
вохсадскн спортен 
журналист. 17 — Вид
животно. 19 2 и 9 буква в азбуката. 20 лидерите на ЮЛ. 10— Главната героиня в разказ
Технологично—металургически комбинат на Андрич. 12 — Организация на обединените
(съкр.). 21 - За кокошка: издава проточен звук, нации (съкр.). 14 — Малкото име на легендарния 
сякаш пее. 24 Баскетболен отбор от Берлин, американски артист Марвмн. 18 — Малкото име 
25 — Инициалите на най-добрия румънски

ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕФОРМАЦИИТЕ НА 
ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

органи. Целта на тези упражнения е да 
се попиши капацитетът на белия дроб, 
кой го при такива пациенти е намален 
чувствително.

Съществуват три вида упражнения: 
за дишане с гърдите, за дишане с ко
рема и коремно-гръдно дишане.

Упражнения за корекция па кон
тра ктур ага

При сколиозата мускулите покрай 
гръбначния стълб, са съкратени (в ко
нтра ктура) откъм конкавната, а из
дължени п отслабени откъм конвек- 
сната страна на извивката. Мускулите 
в предната част на кръста също така са 
в контрактура. Стози тип упражнения 
се стремим да направим корекция на 
контрактурата и с това се удължават 
умалените мускули и същевременно 
заякват слонгираниге и отслабнали 
мускули, с което се получава равно
весие на мускулите от лявата и от дяс
ната страна на гръбначния стълб и ед
новременно стопа се коригират дефор
мациите.

Освен тези упражнения се препо-

В медицинската практика се пол
зват два основни метода за лечение на 
сколиозите - нехирургически и хирур
гически.

Доколкото ъгълът на извивката, 
мерен по метода Кобб, е от 0° - 50° , 
тогава успешно може да се приложи 
нехирургическо лечение както следва:

А. - С упражнения (КИИЕЗИ 
ТЕРАПИЯ)

Б.- С корсет или гипс в комбинация 
с упражнения

ЛЕЧЕНИЕ С УПРАЖНЕНИЯ 
(КИНЕЗИТЕРАПИЯ)

При случай, че извивката е огО” - 25 
“лечението се провежда с упражнения. 
Те се правятежедневно в продължение 
на един час и половина.

Програмата е съставена от някол
ко различни упражнения и то: 

Упражнения за загрявка 
Това са упражнения за засилване на 

общата кондиции на пациента и под
готвянето му за другите упражнения 

Упражнения за корекция на поло
жението на тялото

При сколиозата тялото на паци
ента е изкривено на лявата или дясната 
страна, докато при кифозите то е свито 
напред (изгърбено). С тези упражне
ния се цели да се коригира лошото по
ложение на тялото - както в право, та
ка и в седнало или легнало положение. 

Упражнения за дишането 
Поради изкривяване на гръбнач

ния стълб се получават деформации и 
на гръдния кош. От големината на из
вивката на гръбначния стълб зависи и 
деформацията на гръдния кош, която 
затруднява дейността на дихателните

на актрисата Кидман изпълняваше главната 
времена. 26 Инициалите женска роля в сериала "Банкок Хилтьн". 20 

на сегашния генерален секретар на ООН. 27 —
тенисист на всички

Силно бута, блъска. 22 — Фамилното име на 
Град в Швайуария. 28 — Основно училище (съкр. автора на книгата "Енциклопедия на мъртвите". 
— сръб.). 29 — Филм на Силвесгьр Сталоун. 30 23 — Вид полуофициална мъжка дреха — отпред
Желае (син.). 32 — Мярка за земна повърхнина 
от 100 кв. метра. 33—Град в Република Сръбска. Военна база на НАТО в Италия. 28 — Вид 
34 — Градинско или полско цвете с едри, оби- граблива птица. 29 — Неизлечима болест. 31 - 
кновеио червени цветове. 35 — Силно желание. Турско мъжко име. 32 — Съчинителен съюз.

на нова мисъл 6

по—къса и заоблена, отзад дълга (мн.). 24

ръчва и плуване, както и някои други 
спортни дисциплини (баскетбол и 
под.). страст. 37 — Лично местоимение. 39 — Сръбско Означава: а. противопоставяне

категорично несъгласие или отричане. 33 ~~ От- 
ото име на настоящия министър-председател ново, повторно. 36 — 17 и 15 буква в азбуката 38 
на Сърбия. 43 — Инициалите на югославски — 9 и 17 буква в азбуката. 40 — Частица, която 
баскетболен специалист; бивш селекционер на 
националния отбор на СФРЮ.

Отвесно: 1 — Незначително, отчасти. 2 —

женско име. 41 — Град в Хърватско. 42 — Малк-Всички упражнения от тази про
грама продължават един час и по
ловина ако се провеждат комплексно. 
Те трябва да се научат в специализи- означава положителен отговор.

Решение па кръстословицата 2: 
Водоравно: 1 — Кош. 4 — Рак. 7 — Сия- 

Сръбско женско име. 3 — 17 и 5 буква в азбуката, ю _ Олош. 12 — Лист. 14 — ИСР. 16 — Кения- 
4 — Прозвището на Желко Ражнатович. 6 — 17 — Ниагара. 18 — ОГ. 19 — Воля. 20 “ Зил- 
Междуметие, ползващо се при отпъждане на 22 — Со 24 — Че. 25 — Кома. 28 — До- 29 " 
кокошки или други птици. 7 — Животни, живе- Инак. 31 — Аманда. 33 — ША. 34 — Мат. 36 
ещи във вода (сръб.). 8 — Река в Италия. 9 — — Аман. 37 — По. 38 — Гу. 39 Оре.40 — Имол**
Фамилното

раните за това центрове, а след това да 
се упражняват вкъщи. Детето трябва 
да ги извършва ежедневно. Не се пре
поръчва която и да било 
назначената програма да бъде прене
брегната или да не се извършва ре
довно.

част от

име на сегашния подпредседател на 41 — рат 
Народната скупщина на Сърбия един от

- Следва -
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” АВТОТРАНСПОРТ” 

УВЕЛИЧИ ЦЕНИТЕ НА 

ПРЕВОЗА

СПОРТ 0 СПОРТ ФК” БАЛКАН
СКИ”— ФК ”ТО- 

ПЛИЧАНИН” 4:1 (0:1)
БОСИЛЕГРАД

” МЛАДОСТ” ЗАПОЧНА 

ПОДГОТОВКИТЕ си
В рамките на петия кръг НФЗ 

в Димитровград се срещнаха двата 
най-силни отбора, които са играли 
във всички рангове. Мачът имаше 
две напълно различни полу
времена, при което през първото 
като че ли играеха само гостите 
показвайки на димитровградчани 
как се играе футбол. За резултата 
в края на полувремето - 1:0 за гос
тите, - е "виновен” вратарят на 
"Балкански” Величков, който спа
си пет сигурни гола.

През второто полувреме на те
рена нова картина - гостите от Пр- 
окупие ги няма никъде, играе само 
"Балкански”. Най-напред 16-годи- 
шният Марков с маниера на опи
тен футболист лъже противника и 
със силен удар под напречната гр
еда изравнява резултата в 64 ми
нута. В 66 и 71 минута Гюров и П. 
Георгиев със солови акции обръ-

Преди месец и половина "Автотпанспппт” „ п 
повиши цените на пътническия транспорт1пеяно Лп°ИЛеГРЗД 
преди няколко „ни - още е 20 процент, сТ -НЯ СТ°’" 
поскъпване на превоза пътуването^т Г & най-новото 
струва 165 динара, до Ниш - 88 Враня рГрад до Белград 
Сурдулица - 55 динара. Запътуване„ Т"' ' Ш’ 8 Д°тггл ;.г=лг - ™-т:
Доиш, Люблтя 16, „ до рск„ 14 ддн"р“° °риа Любата> ДО 

Ако може да послужи като утешение на г 
фирмата намали цената на автогарната услуга, която 
при купуването на билет, и вместо досегашните 8 
0 динара (тя не се плаща на линиите 

Повишаването на цените, 
тувано от поскъпването на

Вече една седмица двадесетина 
футболисти на "Младост” 

наб

болна дивизия. Впрочем, с досе
гашната си игра нашият отбр от
давна трябваше да бъде там, но по
ради неспортсменското поведение 
на отделни лица, вместо нас, оти
ваха други отбори. Надявам се, че 
тази година няма да бъде така.

Докато трае първенството, ще 
разчитам на двадесетина футболи
сти, повечето от които са гимназ
исти. Става дума за талантливи мо-

от Бо-
силс град ират сили на игри
щето Пескара” за предстоящото 
футболно първенство в Мсждуо- 
бщинската футболна дивизия Вра- 
ня. В Дивизията, освен босилеград- 

футболен отбор, 
теза ват още десетина отбора от ос
таналите общини в Пчински ок
ръг.

ския ще се със-
пътниците това, 

1 се плаща 
сега тя струва 

местния транспорт), 
казват в предприятието, е продик- 

горивото.

По думите на треньора Георги 
Георгиев, все още официално 
знае кога точно ще започне 
вснството. Неофициално 
ри, че то трябва да започне 
дата на този месец.

С какви амбиции 
босилеградският футболен отбор 
тазгодишното футболно първен
ство и на кои футболисти разчита? 
- попитахме треньора Георгиев.

- Нашите амбиции, както и до-

в мчета, които потвърдиха своите 
футболни качества 
ните няколко турнира през лятото. 
Те ще бъдат подпомогнати от ня
колко студенти и работници в ту
кашните колективи. Надявам се, 
че Общинската скупщина ще оси
гури навреме средствата за нашите 
гостувания и за разходите, които 
имаме по времето когато сме до
макини.

Накрая, очаквам добра игра, в 
която ще се надиграваме и пока
жем кой какво умее, а не грубост и 
пристрастност от страна на съди
ите - каза Георгиев.

не се и на проведе-
пър- 

се гово- 
в срс-

В. Б.

ДНЕС В ДИМИТРОВГРАД 

” ЦАРИБРОДСКО ЗЛАТНО КОТЛЕ”

ще започне
щат резултата в полза на домак 
ините, а в 87 минута Тодоров по 
ставя крайния резулта.

Насроченото за миналия петък съревнование за приготвяне на 
чорба от риба, наречено "Златно котле 'Цариброд ’99" бе отложено 
поради проливния дъжд, който се изля над града. Тази проява, 
се организира за пръв път от дружеството "Сокол” от Ди
митровград, е насрочена за днес в следобедните часове

ДС.

ПИРОТСКА ОКРЪЖНА 
ДИВИЗИЯ

сега, са горната част на таблицата, 
а акокоято трябва да бъда по-конкретен 
- първата позиция и догодина да 
играем с отборите, които се съ
стезават в Южноморавската фут-

на градския
плаж, разбира се, пак ако времето позволи. Има записани десетина 
кандидати. Те трябва да си обезпечат котле. ТРИЧКОВ РЕШИ 

ДЕРБИТО
”Йедииство” (Пирот) —”Же- 
люша” 0:1 (0:0)

м. я.
в което ще варят 

чорбата, а рибата ще даде Соколското дружество. Главен спонсор 
на манифестацията, която вече предизвика голям интерес, особено 
сред гастрономите), е явното предприятие "Комуналац”, а най-до
брият готвач, по мнението на специалното жури, ще получи 
награда”златно” котле.

НИШКА ФУТБОЛНА ЗОНА

ДВЕ РАЗЛИЧНИ 
ПОЛУВРЕМЕНА

като
Пирот, 5 сейшември ш.г. По

мощен терен на ” Раднички”. Съ
дия Миодраг Тричкович от Пи
рот - 6. Зрители 100. Голмаистор 
Саша Тричков в 78 минута. Жълт 
картон: Стефанов от "Желюша" 

В дерби срещата на Пиротска 
окръжна зона в Пирот се срещнаха 
два отбора, които играеха в Нишка 
зона, но поради финансови проб
леми я напуснаха. В един интере
сен мач желюшани се представиха 
като по-добър отбор и заслужено

А.Т.

ФК ” Лужница”- ФК ” Балкански” 5:2 (1:2)

Бавушншш, I сейшември /999 ?.. Теренът тревист, идеален за 
игра. Съдия Раде Малинич от Алексинаи —7. Голмайсторш 
Джунич в 5, М. Иованович в 55 , Сшаноевич в 62, Цолич в 75 и 
Мишич в 80 минута за ”,Лужнииа”, а Злашкович в 11 и Гюров в 35 
минута за ”Балкански ”. Жълти картони: Сшаноевич и Мишич от 
”Лужнииа”, а Басов, Йовичич, Д. Костов М. Стоянов и С. 
Стоянов от ”Балкански”.

В окръжното дерби на НФЗ в Бабушница се игра интересен мач 
с много обрати в играта. И този път се повтори неписаното правило, 
че който не използва създадените шансове, губи мача. През пъ
рвото полувреме "Балкански” буквално разби противника и мо
жеше да вкара още 3-4 гола. За това са виновни Златкович, който 
не използва дузпа и Гюров, който не реализира 3-4 стопроцентови 
възможности за гол. През второто полувреме, след няколко пропус
нати шанса в началото, на терена съществуваше само отборът на 
"Лужница”, в който играят на двойна регистрация 8 добре под
готвено футболисти от пиротски "Раднички".

спечелиха точките с успешен удар 
на резервата Саша Тричков.

ДС.

II; ПОБЕДА, РАВЕН 
МАЧ И ЗАГУБАИ 2*3 '

I % \ .* \! ь В първите три срещи от пър
венството на НФЗ отборът на "Лу
жница” от Бабушница регистрира 
една победа, равен мач и една за
губа. В първия кръг бабушничани 
надиграха като гости отбора на 
"Напредък” от Алсксинац с 4 : 2. 
Във втория кръг те посрещнаха на 
своето игрище отбора на "Будуч- 
ност” от Първа Кутина край Ниш 
и играха наравно - 1 : 1. В третия 

те спориха с отбора на

.. ■4■у/4'4. т Д.с.
■''/'"'-—.у:

у,- ■ • ■

ДИМИТРОВГРАД СРЪБСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - ГРУПА НИШ

”РАДНИК” ПОБЕДИ В ЛЕБАНЕДЪРВАТА ИЗЧЕЗВАТ 
” БЕЗСЛЕДНО” ” Радан” :”Радиик” 0:1 (0:0)

Предизвикателството на фут
болната игра с в това, чс не винаги 
по-добрият отбор побеждава. Този 
извод нап ълно важи и за мача ме
жду отборите на "Радан” от Лс- 
банс и "Радник” от Сурдулица, вк
лючен в ссдмия кръг от първен
ството в Сръбската футболна ди
визия - група Ниш, който се игра в 
Лсбане на 5 септември. През по- 
голямата част и на първото, и на 
второто полувреме домакините 
бяха по-добри, редуваха атаките 
една след друга към вратата 
зи път изв ънредния вратар Дисич. 
Всъщност той е и най-големият 
"виновник”, чс трите точки от иг
рището в Лсбане заминаха за Сур
дулица.

Вдинствсния гол отбеляза 3. 
Петровия в 67 минута, след една от 
редките контраатаки, в която уча
ствуваха три-четири футболиста 
от гостуващия отбор.

До края на мача домакините все 
по-интензивно атакуваха вратата 
на сурдуличани, а те, не желаейки 
никакъв риск, повече защитаваха 
своята врата, отколкото да зас
трашат съпрсническата и успяха

кръг
"Косаница” в Куршумлия, където 
претърпяха истинско фиаско - 
загубиха с 2 : 9!

да постигнат това.
В осмия кръг сурдулишкитс 

футболисти ще гостуват в Буяно- 
пац на отбора ”БСК”.

нарязал дърва за зимата, но не 
успял веднага да ги измъкне от 
улицата, си имал работа с мото
ризиран 
нощта майка му се събудила и 
случайно чула някакъв трясък, 
тя излязла навън и видяла човек,

На шега се казва, че в Нови 
Сад се крадат пилета. В Димит
ровград напоследък се говори, 
че тук се крадат дърва, 
не е шега, а истина.

б. д.м. я.
апаш". След като презно гова

На 18 септември т.г. се навършва половин 
година от смъртта на нашия баща, свекър и дядо

Велин Костов 
от Долни Криводол

На тази дата на гробищата в Д. Криводол ще 
посетим неговия вечен дом и ще положим цветя. 

Каним роднини и приятели да ни придружат.
>ни: семейства Костови и Гакови

НЯКОЛКОПрез последните 
дни неизвестни крадци са задиг
нали нарязани дърва за огрев на

димитровградчани. Дъ
рвата са били на уличния тро

на соб-

който под закрилата на нощта 
товари дървата им в тракторно 
ремарке. След като видял, че е 
забелязан, крадецът веднага ри- 

и избягал.

няколко

тоар, пред къщите 
ствениците им. Според един наш 
съгражданин, който не иска да се 
споменава името му, една сутрин 

гой забелязал,

на то
пнал на трактора

Освен тези, досега са регис- 
няколко подобни

Оп«
грирани още

Димитровградчани ге,случая.
които някоя сутрин съзират, чс 
част от дървата пред къщата

"безследно”, шего-

пред къщата си 
че нарязаните дърва 
малко. Същия ден гой усилено 
започнал да ги цепи и внася в 
двора. През нощта се събудил и 
видял човек, който товари в 
количка този път нацепените 
д ърва. Опитал се да го хване, но 
инатът бил бърз и успял да 
изчезне в тъмнината.

са по На 7 септември тази година се навършиха шест 
тъжни месеци от смъртта на нашия мил съпруг, 
баща, свекър, тъст, дядо и прадядо

Любомир Миланов 
от с. Лукавица 

(Димитровградско)
Неговият светъл лик дълго ще помним и носим 

в сърцата си.
Вечно опечалени: съпруга, синове, дъщеря, снахи и 

многобройни внучета и пра внучета.

им
са изчезнали 
вито коментират, чс на дървата 

вълшебен начин из-нощем по 
растват крака.

И през изминалите години в 
Димитровград е имало кражби 
на д ърва, но тази година те за
честиха.Друг усърден димитровград- 

чанин, който навреме си купил и Б. Димитров

10 СЕПТЕМВРИ 1999 г.шт,



* сатиРа * забава
АКТУАЛНА ПРИКАЗКАМиодраг

Стоянопиче&ран
ПРОГНОЗА

Подготвяйки сс за зимата, гр
упа индианци отишли при пле
менния жрец, за да го лопитат 
каква ще бъде настъпващата зи
ма. Жрецът размислил и им ка
зал, че зимата ще бъде много ст
удена и че трябва да подготвят 
много дърва за огрев. Индиан
ците го послушали, но се ока
зало, че зимата била мека, така 
че човечето от дървата им ос
танали.

Следващата година индиан
ците пак отишли при жреца и му 
поставили същия въпрос. Той 
размислил и им казал, че зимата 
ще бъде ужасно студена и че тря
бва да наберат огромни количе
ства дърва. Индианците пак го 
послушали и подготвили огром
ни количества дърва. Зимата об
аче пак била мека, като огромна

ПРИКРИВАНЕ

АЙАУЦМ
- Знайеш ли, Минчо, много су сс накотили у дзадньсте 

годин айдуци - жали ми се сват Гога от Строшену чешму.
- Па не йе дошло Турско, та пак айдуци да се дидзаю.-
- Не знам чийо йе, ама айдуци ко плева!
- Не думай!
- Само, Манчо, това не су айдуци от старо време що 

пресрочили турци и вардили раюту од дзулумите им. На тия 
йодно време окайемо кокоппсаре, ама съга не може тека даши

чеше»
им кажемо~

- Защо да не може, ако су кокошкаре^
- Заир ли - затова що не су кокошкаре!
- Па ако несу, кво су тъгай!"
- Е, я бъш сакао тебе да питам. Еве я че ти разкажем кико 

кърсти!стой и работата,
- Брей, йоще и кум на апаши
- Слушай Манчо, кига пукне пролет, народ вати по польето 

сади лук, о)>е моруз, у морузат сади тикве и васуль, по градине
незнам йош кикво. Целу

па ти гьиЙР не бео!

ЖЕЛЮШКИ ИСТОРИЙКИ част от дървата им останали.
* Жителите-кореняци на димитровградското село Желнипа са поз- На третата година индианци- 

пати като скъперници, "циции”, като хора, които от динар правят два. тс Ппк отишли при своя жрец. На 
Познато случаят, когато желюшаиин продавал череши и когато продал въпроса каква ще бъде предсто- 
послсдните, поискал от купувача да му даде череша, да ги опита.

* Чули желюшани, че по света хората правят "пикник” и рошили и 
те да бъдат съвременни. Отишли в желюшките лозя и докато агнето се 
печало,те си пиели домашна ракия. Пнвкали си ракия и всеки си мислел 
как да изяде повечко от другите, разбира сс, за същите пари. И за
почнала разправия - все някой друг бил "по-дърчон”, повече ял, повече 
пиел. Скарали се и пикникът завършил в кръчмата на дядо Нака. Той авторитет, 
отмерил за всеки но еднакво количество месо - да не мине никой никого.
Но пукнала "бруката”!

* След известно време решили пак да отидат в лозята, да изядат едно 
агне като другите хора. Един от тях взел със себе си 7-8 годишния си син.
Зачервило се агнето на огъня и той откъенал парченце от кожичката с 
за сина си. Видели го другите, започнала разправия и караница - 
разтурили. Не стигнали дори до дядо Нака. Зли езици говорят, че редни години подготвят дърва зл 
оттогава желюшани не отиват на пикник в лозята. Там излизат само на

пипер, патлиджаиье, моркове и 
пролет и лето народ пъпли нагоре, иадоле, оти па пазарат не 
може све да купи, а и да може - нема с кво. А тил айдуци, 
Манчо, баш по айдучкьи га прае: залагаю се под сенкье, очи

ящата зима жрецът не искал вед
нага да отговори: "Трябва ми по
вече време за размисъл. Ще ви 
кажа след няколко дни", казал 
им той, притеснявайки се за своя

не може нигде да им видиш.
Е, ама кига дойде йесен или почне да се зайесенюйе, они 

ти се дигну ночем и на тогова лукат извадили, на оногова 
шушнете обрали, на йеднога засулят изкубали, на другога 
тиквете откарали-

- Не думай, чак ли йе дотам стигло?:
- Не знам докуде йе стигло, ама айде ми кажи кво че 

речеш: нема ни ньиву, ни моруз, ни тикве, ни градину с 
цвекло, а рани две-три прашчина Ужкьим за траву иду по 
морузята, а на йеднога тиквете обране, на другога какалаш- 
кье изпокършене и незнам йоще кикво! После нема градину, 
а гледаш низе нанизал., туршийе свакикве по тегле натурал.

- Може на пазарат да си йе купил/
- Може, ама нейе. С кво че купи кига половин годину плату 

нейе виигьл?
- Най-после, Манчо, айде да им простим све, а млого 

ядуйем кига ме окну дома и почну да ми се вале колко су 
добри до.макьини: ньиньете езинье най-угойене, а зимницата 
им най-убава

- Епа кико нема да буде най-убава кига пробираю най- 
убавото! - реко я.

- Не се майтапи, Манчо, оти нейе за майтаплъци! Знайеш 
ли ти дека йе народ пиенул?

- Па нема ли поляци?
- Има ама у Полшу! - зарипи ме сват Гога
- Знам за ньи, ама питам за ония що пазе польето! - не се

Една нощ той крадешком се 
измъкнал от селото, облякъл се 
като "бледоликите" и поел пътя 
към града, за да се "консултира”

метеоролози. 
"Щом индианците вече две по-

тамошните
и се

огрев, зимата ще бъде страхот
на, невиждана...”, казали му ”ко-Св. Трифун Зарезан.

Желюшани - кореняци имат няколко свои патента за ядене на агне гите”
или прасе в компания:

* Когато се сложи агнето в средата на масата, всички слагат месо в 
чиниите си и ядат от тях. Желюшани също слагат месо в чиниите си, но 
ядат от тепсията в центъра. След това, докато другите гледат, те си ядат 
от своите чинии - мезат, с обилно заливане с вино.

* Вторият патент е във връзка с ядене на месо от костите. Костите 
само бегло се оближат и се слагат на масата до своята чиния, а веднага 
се взима друга кост с месо. Ако случайно на костта не остане месо, тя 
незабелязано се слага до чинията на съседа. Костите с месото, оставени

Записал: Б. Димитров

'Моля, Ш (Ькмтш
ГРЕШКА

Много ти е хубаво онова 
"Моля, без докачение” за парка 
в Димитровград, казва ми един 
работник в "Комуналац”, иначе 
непоколебим приятел на Бамби. 
Ама защо изпусна кавичките за 
думата работник?

Абе, печатна грешка - отървах

до своята чиния, се ядат когато вече няма месо в тепсията на масата.
Желюшани пък казват, че смиловчани са по-стиснати от тях. Сочат 

примера за една желклика снаха от Смиловци, която постоянно се 
карала на мъжа си. че е разсипник, че много харчи. С времето тя се 
научила на желюшките обичаи и започнала да сс ръководи от тях. 
Когато попитали мъжа й как с успял да я направи желюшанка, той

давам я.
- Нема! Не се цене кико иедно време. Требе да се изкара 

пропие, със закон да им се даде право_
- Зер?
- Епа! Еве я и бабата три ночи чучимо кико плашила у 

градинуту и гьу вардимо, оти шушпете-и патлиджаньете су 
зацървели-.

- Па кво че праите ако дойду?
- Че окамо и че бегамо!
- Че бегате?!
- Па знайеш ли они иду на тайве, та може и кьотек да 

падне!
А кажу и да ватиш некога - требе да имаш два сведока па 

после по судилища да се разпраяш. А я, Манчо, еве превърльи 
шейесе, моя нога йош нейе ступила у суд. Йеднуш съм улезъл 
само кига с брата ми се делимо, кига се тата помину-

- И съга, кво могу я да напраим? - питам га.
- Нищо! Удари йедън рабуш, ега некой се сети кико да 

стане на пут на туя напас. А и реко да ми кажеш кико да 
гьи окамо.

- За оканьето лъсно: ако йе лук вадил - "лукаре", ако йе 
тикве - "тикваре", сливе - "сливаре", па "шушпаре", "патлид- 
жаняре", "васуляре"... Само това нема млого да помогне.

- Я знам, Манчо, кво може да помогне: кьотек! Ама кажу 
и това йе със закон забраньено. Немаш право да га пипнеш.

- Е, море я да га спипам, а нека се после държи законскьи.

кратко отговорил:
- Нищо особено, само й позволих да харчи малко повечко от това, 

което харчела в дома си в Смиловци! се.
Цветко Иванов А. Т.
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