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. ПЪРВАТА КОЛОНКА
ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ПРИЕ ДЕЛЕГАЦИЯ НА

РЕПУБЛИКА СРЪБСКА

ЕДИНСТВОТО НА СРЪБСКИЯ НАРОД В ТЕЖКОТО ВРЕМЕ 

ПРЕДСТАВЛЯВА НАЙ-ДОБРАТА ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕШНАТА 

ОТБРАНА НА ЖИЗНЕНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ
Резолюция 1244 на Съ

вета за сигурност на ООН 
за мирното преодоляване 
на кризата в Космет, въпр
еки че е приета преди три 
месеца, все още е само мъ
ртво слово на хартия. Този 
извод се потвърждава от 
факта, че върлуващите ши- 
птарски сепаратисти все
кидневно прогонват и уби
ват неапбанското населе-

• Слободан Мнлошевнч 
най-внсшнте „„„„„ изрази удовлетворение от успешното сътрудничество на най-висшитс органи в Република Сърбия и СРЮ с 
сътрудничество чршшПЛП^ргпУол,,ка Сръбска • Сформирането на Съвместната комисия за стопанско, културно, научно и друго 
река Дрина. За последователно ..р^агаГ^^^с^тГс^иф^ум ВЗаимосаъРзванс на сРъбския "аР°« на *вата 6Ряга "а

След разговорите на прези
дента на Сърбия Милан Милути- 
нов1гч и президента на Републи
ка Сръбска Никола Поплашен, 
както и разговорите, които през
идентът Поплашен имаше е пре
дседателя на Правителството на 
Сърбия Мнрко Марянович със 
сътрудниците му, президентът 
на Републиката Слободан Мило
ше в ич прие миналия петък деле
гацията на Република Сръбска, 
водена от президента Никола 
Поплашен. В състава на деле
гацията бяха Момчило Краиш- 
ник, когото президентът Попла
шен поставил начело на Коми-

ние, а напоследък под тех
ните удари попаднаха и во
йниците на КФОР.

Какво всъщност се слу
чи в Космет през изтеклите 
три месеца?

Първо, въпреки че в Ре
золюцията се говори за за
връщане на всички бежан
ци, а не само на албански
те, през изтеклия период 
бяха принудени да избягат 
от Космет над 200 000 сър
би, черногорци, роми и тур- 
ци. По същото време в по
крайнината пристигат шип- 
тари от Албания, които пл- 
ячкосват сръбските къщи и 
апартаменти, защото миро- 
опазващите сипи оставиха 
отворена 
банската граница. Според 
неофициални данни, в юж
ната сръбска покрайнина 
са влезли около 100 000 
албански граждани, сред 
които и голям брой мафи- 
оти и престъпници. Второ, 
КФОР не успя да установи 
ред и спокойствие в Кос
мет. В по-гопемите градове 
действат само 500 между
народни полицаи, а те тря
бваше да бъдат шест пъти 
повече. И "сините каски" са 
по-малко с 20 000 от обе
щания брой. Трето, всекид
невните престъпления 
казват, че т. нар. "АОК" все 
още е въоръжена до зъби, 
макар че срокът за демили- 
таризацията й изтича до 
два дни. Четвърто, според 
становището на междуна
родната общност Космет 
трябва да получи широка 
автономия и да остане под 
суверенитета на СРЮ, но 
при откритото или премъл
чано съгласие на мирната 
мисия на ООН албанските 
сепаратисти формират 
ралепни органи на властта.

За съжаление, Съветът 
за сигурност на ООН не 
предприема конкретни ак
ции за последователното 
провеждане на собствена
та си резолюция.

сията за сътрудничество със СР 
Югославия и определен брой чл
енове на Комисията. В срещата
участваха и президентът на Сър- изрази удоволствие от успешно- ско, културно, научно и друго съ- допринесат за съвместното раз
бия Милан Милутинович, пред- то сътрудничество, което осъ- трудничсство между СР Югосла- витие.
седателят на скупщина на Сър- ществяват най-висшите органи вия и Република Сръбска пред- Констатирано беше, че по
бия Драган Томим, председател- на Република Сърбия и СР Юго- ставлява значителен тласък за следователното прилагане на 

Правителството на Сърбия славия с най-висшите представи- по-тясното взаимосвързване на Дейтънскоро споразумение пре- 
Мирко Марянович и подпредсе- тели на Република Сръбска. Пр- сръбския народ на двата бряга на дставлява твърдо съвместно оп- 
дателят на съюзното правител- езидентът подчерта, че единст- река Дрина и крачка напред към ределение и начин, по който мо- 
ство Никола Шаинович, който вото на сръбския народ в това по-нататъшното успешно осъ- гат успешно да се решават от- 
ръководи югославската част на тежко време представлява най- ществяване на всестранните съ- ворените въпроси и да се уреж- 
Смесената комися за сътрудни- Добрата гаранция за успешната вместни интереси. Това сътруд- дат отношенията в Република 
чество ^ ^ * отбрана на жизнените национал- ничество трябва да бъде отво- Сръбска и в Босна и Херцего-
ЧС°Президентът Милошевич ни интереси. Формирането на рено за всички институции и от- вина. 

р Смесената комисия за стопан- делни личности, които желаят да

Президентът Милошевич с най-висшите представители на Република Сръбска, Република Сърбия и 
председателите на Комисиите за сътрудничество

югославско-ал-

ятна

ПРЕМИЕРЪТ МИРКО МАРЯНОВИЧ В РЕПУБЛИКАНСКИЯ СИНДИКАТ

ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗАЩИТАВА ДИНАРА
«Правителството няма да допусне на спекулантите да обезценят динара, а е икономически мерки, преди всичко е интервенция от 

внос ще се осуетят такняа намерения, подчерта Мариннвнч
Това каза председателя т на Марянович, въпреки санкциите Правителството е отпуснало 500 

Правителството на Сърбия Мн- и войната, средното увеличение милиона динара.

по-
стоковите резерви и с

Девалвация на динара няма

се пТториТдаЗ година. РазлиТ- рко Марянович, участвайки във на цените през отминалите осем 
черноборсаджии и спекулан- вторник на заседанието на Пред- месеца на годината беше около 

ти се опитаха тези дни да обез- седателството на Съвета на син- два процента, 
менят линяла, изкуствено пока- дикатите в Сърбия.

и™ временния курс на Марката Премиерът Марянович каза, нашата държава е Руската фед- 
^а черно негова принудиха про- че през август ес очаква двуци- ерация ще се обезпечат доста- 
,пиячите на зеления пазар нск- френо увеличение на производ- 
онтоолирано да покачат цените ството, както и отличните доби- ка че тази зима ще имаме ре- 
и нТсвоите изделия, като предиз- ви от царевицата, захарното цве- довно отопление. С активизи-
и на свои ге изделия, __пшеницата и слънчогледа, рането на производството в ра-
викаха страх и неси^р р^ КОетое гаранция за доброто сна- финериите "Панчево” и "Нови
СърЖбДияНняма дГим позволи това, бдяване на пазара е мляко, месо, Сад" ще ее обезпечат и нови 
С г.рбия няма да им каКто и излишъци количества деривати от петрол,

икономически мерки, преди захар^ ^ ;сенната беритба и Президентът Марянович ка
за сеитбата са обезпечени доста- за, че до сега е решен проблемът 
тъчни количества дизелово го- на 20 000 работника, чиито фаб- 
риао, изкуствени торове и се- рики бяха разрушени по време 
мена’. По думите на премиера на НАТО-агресиятя. За тази цел

НИ

Благодарение на договора на

тъчни количества земен гас, та-

па-

а с
всичко с интервенция 
овите резерви и внос, както и с 
мерките на правовата държава 
енергично ще осуетява такива 
намерения.



'1АСЕДАНИК НА КОМИСИЯ ! А 1А <Л/ГРУДИИЧКС1 К<>СЪБОЛЕЗНОВАНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА МИЛОШЕВИЧ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА 
РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

МЕЖДУ СЕК) И Р(

УТОЧНЕНИ СА ЦЕЛИТЕ, ПРИ* 
ОРИТЕТИТЕ И МЕХАНИЗМИТЕ ЗА 

ФУНКЦИОНИРАНЕ
В и-ьшучие с 11С-Ш1ИИСГО ,а формиране иа Коииеим ;,а 

стопанско, културно, пау-по) и друго с отру.ткичосгио :м*жя/ 
СРШ и Рспубликв Срч»бскв> миийлия и Бе.ирад
проиеде заседание, на което бяха уточнени целите, ори^ 
оритеппс- и механизмите за функциониране иа 
ст^трудии честното-

Основна зидана иа Комисията е д» обнови и създаде ус
ловия за но-добро функциониране на с^в грудиинество ю между 
институциите и отделните лица от Република Срьоека и СР 
Югославия, които желаят да допринесат за цо-натагъшиото 
укреийанс на взаимното ст/груднинсстно.

Това ще даде нов тласък на сто на лекото развитие, ио-до- 
брото снабдяване на пазара и по-бързото научно и културао 
И1ЯИМОСИ ьрглшяс па срьбския народ и та ратвитасто на Реауб- 
лика Ср ъбска, сс катва в съобщеиието на еъвиния секре
тариат за информации.

БОРБАТА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМА ЩЕ ТЪРЖЕСТВУВА НАД 
МРАЧНИТЕ ЦЕЛИ НА НЕГОВИТЕ ПОВЕЛИТЕЛИ И 

ИЗВЪРШИТЕЛИ
• X

съболезновотслнатп телегримп ни Слободии Милошснич, която е изпратена до Порне 
Ннколпсвнч Елцин, руския народ н ссмсйстпати ни пострадалите

По повод трагичните жертви, предизвикани от 
терористическите нападения срещу гражданите 
на Москва, президентът на Републиката Слобо- че борбата против тероризма щстържествувя 
дан Милошевнч изпрати искрени съболезнования над мрачните цели на неговите повелители и 
до президента на Руската федерация Борис Нико- извършители.

• се казва в
ласвич Елцин, руския народ и семействата на 
загиналите, в които изразява увсрсносгга си,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ПРИЕ ИРАКСКИЯ ПОСЛАНИК 

БАРИЕРА СРЕЩУ ХЕГЕМОНИЗМА В СВЕТА
жела успех на иракския посланик н 
И'лгьлняоансто на неговата задача

Югославският президент Сло- ни отношения, 
бодан Милошевнч прие в сряда но- връзки и сътрудничеството с Ир- 
воназначения извънреден и пъл- пк, като се имат предвид градини- и подчерта отвореността на наша- 

Рспублика ята, положителният опит и широ- тп страна за разширяване на връ*-
ките и сътрудничеството между

икономическите

номощен посланик на
Ирак в СР Югославия д-р Сами Са- кнте възможности за такова сът- 
дун Кати, който му връчи акреди- рудничсство. Прсзидснтз»т подче- югославските и иракски партиъо-

ртп, чс настояванията за ропноира- ри.
Връчвайки акредитивите си, вие и взаимно разбирателство пре- 

иракският посланик предаде на дставляват общ интерес на спобо- пите президентът на Републиката 
президента Милошевнч сърдечни- долюбинитс народи и най-добра води сз.рдсчсн разговор 
те поздрави и най-хубави благопо- бариера срещу тенденциите за под- ника Садун, в който участва и

съюзният министър на външните 
работи Жипадин Йованович.

■ШМ

г-гтивннте си писма.
След приемането на акредити-

РАЗНОГЛАСИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И 
РУМЪНИЯ

с поела-

желания от иракския президент чинянанс и хсгемонизз>м в света. 
Саддам Хюсеин за доброденстви- Президентът Милошевнч по- САЩи Европейският съюз няма да се намесват в спора между 

България и Румъния във връзка с изграждането на втори мост на 
Дунава, съобщиха българските медии.

Повече от две години българското ръководство желае заедно с 
Румъния да построи мост между Видин и отсрещния Калафат. На 
една среща, посветена на "развитието в Източна Европа , състояла 

Брюксел, беше казано, че двете страни трябва да 
увеличат броя на ферибоотите за превозване на пътници и стока 
между пристанищата на Дунав.

-Румънската страна не е съгласна с предложението Видин-Кала- 
фат и постоянно предлага нови варианти, от което българските 
стопански и политически среди правят извод, че северната съседка 
не желае втори мост на р. Дунав.

България настоява на всяка цена да има "паралелен път" към 
Централна и Западна Европа, въпреки че коридорът София -Ниш- 
Белград-Суботица-Будалеща-Виена е най-късият, най-рационал
ният и най-сигурният.

Между България и Румъния на Дунава сега съществува само 
един мост, недалеч от град Русе, построен преди 40 години по руски 
проекти и с руски кредити.

ето на нашия народ и по-нататъш
ното успешно развитие на нашата 
страна.

Посланикът Садун изрази въз
хищението си към героичната бо
рба на югославския народ против 
агресията и потвърди готовността 
на Ирак да укрепва сътрудниче-

ДАНКО ПРОКИЧ ПОСЕТИ 
ДИМИТРОВГРАД

Завеждащият югославското посолство в Република България 
Данко Прокич посети във вторник Димитровградска община, къ- 
дето проведе разговор с председателя на ОС Никола Стоянов и

се неотдавна в

ството си с нашата страна в осъ- сътрудниците му. 
ществяването на съвместните ин- Прокич бе запознат с основните характеристики на общината и 

нейното сътрудничество с крайгранични общини в България. Тойтереси.
Приемайки акредитивните пис

ма, президентът Милошевнч под
черта, че Югославия посвещава го
лямо значение на интензивното ра
звитие на приятелските двустран-

се срещна с представители на югославската гранична полиция и на 
митницата, където разговаря за дейността на тези държавни ор
гани и сътрудничеството им със съответните служби на Република 
България.

б. Д.

началото на месеца Европейският съюз ито с най-голям интерес и нетърпение броят 
отмени ембаргото на петрол, деривати на часовете до края на века. Защото само 12 

петрол и комерсиални полети за Черна гора и часа преди това, на 31 декември на обед, 
Космет. Ембаргото за Сърбия продължава да след пълни 97 години, американците окон- 
е в сила. По-добре е поне някоя част от една чателно ще се оттеглят от Панамския канал, 
държава да бъде освободена от санкции, от- 
колкото санкциите да са валидни за цялата 
държава. Добре е, но само ако при вземането дени взаимни отношения в Европа и на Бал
на едно такова решение се изхожда от бла- каните. Тази студенина не е от вчера. Тя има 
городни цели - да се облекчи животът на вековна история и датира от времето, когато 
хората поне в тази част на държавата. В Отоманската империя разори Византийското 
случая обаче намерението никак не е до- царство. Отношенията охладняха още повече 
брожелателно.Напротив. С това решение се преди около четвърт век след турската ин- 
забулват подли намерения: да се предизвика вазия на Кипър. Напоследък и двете разо- 
револт у хората в другата част, наказание за рени от катастрофални земетресения, те за- 
Сърбия и награда за Черна гора и Космет. почнаха официално да си проявяват взаимно 
Крайната и дългосрочна цел е да се сложи разбирателство, дори и да си помагат. Това

аде още едно доказателство за тезиса на 
аналитиците на световните 
процеси, според който геопо- 
литиката все повече прилича

В
БЪЛГАРИЯ И УКРАЙНА ЗА БЛОКАДАТА НА ДУ
НАВА

’ърция и Турция са единствените две съ
седни държави, членки на НАТО с най-сту- НЕЦИВИЛИЗОВАНИ МЕТОДИ

България и Украйна смятат за "нецивлизован метод" реше
нието на румънските власти да блокират плаването по река Дунав, 
пише българският в. "Демокрация", информирайки за неотдав- 
нешната неформална среща на министирте на транспорта на 
Украйна н България - Иван Данкиевич и Вилхелм Краус.

Българският министър на транспорта оповестил, че на 21 и 22 
септември ще се проведе съвместна среща на представители на 
речното плаване от Румъния, България и Украйна, на която трябва 
да бъде обсъден "начинът и финансирането на оспособяването на 
плавателния път" по голямата европейска река през югославска 
територия.

Министър Краус не уточнил мястото, където ще се проведе 
"тройната среща", но припомнил за становището на югославските 
власти, че едновременно с прочистването на плавателния път тря
бва да се построят и мостове в Нови Сад , Смедерево и на другите 
места, разрушени по време на агресията на НАТО срещу СР Юго
славия.

детонатор за разпокъсването 
Югославия.

тазгодишното си произ
водството на 5000 тона 

опиум, Афганистан постави 
нов световен рекорд, съобщиха компетент- и политически трусове приличат на земетре- 
ните в ООН. За какво количество суровина за сенията, защото се явяват по протежение на 
хероин става дума, красноречиво показват дълбоките пукнатини между различните сло- 
данните, според които всички останали про- еве на общата ни Земя, или между отделните 
изводители в света са осъществили скромна земи. 
продукция от само 1650 тона опиум. Известно 
е, че хероинът се продава главно в Европа и 
САЩ. Най-късият му път от Афганистан до в Босилеград решиха единодушно да бъдат 
западния пазар води през Космет, под еги- присъдени общо 50 септемврийски награди и 
дата на КФОР и ООН, а най-сигурната връзка признания. Ако се пренебрегне миграцията 
между талибаните, контролиращи 90% от през последното десетилетие и вземат за до- 
територията на световния рекордьор и стоверни данните от преброяването през 
албанската наркомафия в Космет е прос- 1991 година, излиза, че с признание е удос- 
ловутият Осама бин Ладен. тоен всеки 232-ри жител на общината. Да му
Г“-жа Мареа Москосо стана първата жена - мислят белградските ръководители, защото 
1 държавен глава на Панама. В историята на ако приложат босилеградската рецепта, на 2 
тази централноамериканска страна г-жа Мо- 500 000 столичани на 20 октомври ще трябва 
скосо ще бъде запомнена и с това, че тя ще я да връчат 10 775 октомрийски награди и при- 
въведе в новото хилядолетие като напълно знания, 
суверенна държава. Панамците са хора, ко-

на геологията, че социалните

От прекъснатото движение по голямата европейска речна ма
гистрала Рейн- Майн - Дунав, която свързва Северно и Черно море, 
речното корабоплаване търпи огромни загуби.

СМЕДЕРЕВСКИ САМОДЕЙЦИ НА ФЕС
ТИВАЛ В БЪЛГАРИЯ

а тържествената сесия на 8 септември 
25-те отборника в Общинската скупщина

В бълградския град Разград от 14 септември до днес се проведе 
Първият балкански регионален фестивал на самодейните театрал
ни форми под названието "Театър за мир".

Организаторът на този международен фестивал осведоми теа
тралните самодейци в Смедерево, че селекционната комисия прие
ла техния видео-материал и го включила в официалната програма 
на Фестивала.

На Балканския международен фестивал на експерименталните 
самодейни театрални форми в България смедеревските самодейци 
от театъра ПАТОС се представиха с проекта "Кабаре на таблицата 
за умножение", постановка на Бранислав Чубрилович. Стази пиеса 
смедеревските самодейци се съревноваха със самодейците отше 
балкански държави.В. Богоев

аан
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ТИКДЛЕНИЕ НА ГУВЕРНЕРА НА ЮНБ ЗА КРЕДИТНО-МОНЕТАРНАТА ПОЛИ-
В СУРДУЛИЦА СА ЗАВЪРШЕНИ ПЪРВИТЕ ОБЕ
КТИ ЗА ХОРАТА, ОСТАНАЛИ БЕЗ ПОКРИВ НАД 
ГЛАВАТА ПРИ БОМБАРДИРОВКИТЕ НА 27 АПРИЛВЛАТКОВИЧ:__с*«*лжж5гЕд1‘

по повод възможното променяне на к^сТна динарСаНСТО ДНСВ1ШЯ " псР'<°Д«-«с„ „ечат „аноеледък 
между гражданите „ стопанството - заяГ, “Г“" °СН°ВаН"С’ ° СЯМ°

скатаЪнТпппИ °"Ределените трудности, Югослав
ската народна банка продължава да осъществява 
утвърдените си задачи, произтичащи от монетно

КЪЩИ ЗА 35 ДНИ!Не е
* Неуморните строители работят почти денонощно. * ” Благодар 
на всички, които ни помогнаха и ни подариха нови къщи”, с въз
хищение казва Славко Всличкович, един от първите трима души, 
които получиха ключове от новоизградените фамилни къщи

С координирана акция на сега са ремонтирани около 600 къ- 
Правителствого на Сърбия и щи, други все още не са започнати. 
Дирекцията за обновление на ст- ’*Тоя ден Сурдулица беше в дим и 
раната, общинските власти и ст- огън> буквално казано в ада. Ня- 
роителните предприятия ”Ново- кои жеРтви не бяха дори иденти- 
техна”, ”Новоградня”,”3идар”и ФиДиРани- понеже това не беше 
др. в Сурдулица са построени пъ- “'ъзможно. Сега полека се съвзе- 
рвите три къщи за семействата, ”аме' Раб°™ се почти дионощно'
останали без покрив над главата Смятам' Че стореното «°ссга е гаР' п г у анция, че ще се спазят сроковете и
р ом ардировките на 27 ап- за СТр0ящите се в момента обекти, 

рил т.г. и предадени за употреба ка кто и за онезИ1 чисто изграждане 
на бъдещите собственици. Изгр- ще зпочне”, изтъква предсе- 
аждането на тези обекти е и при- дателят на Общинската скупщина

им

нара. За целта
н=~:===
ПА,т^ерНерЪТ НЯ Югославската народна банка 
Душан Влаткович посочва, че писаното 
невния и периодичен печат 
колко дни във

Поради това, припомни гувернер Влаткович 
Югославската народна банка осведомява обще
ствеността, че в текущия период Щ
пълнителна емисия на

в ежед- 
през последните ня-

връзка с възможните 
курса на динара няма никакво - 

неспокойство сред гражданите 
то. Накъсо

промени вне е имало до- 
динари, която би могла да 

върху подкопаването на уточнената ик
ономическа политика. Гражданите 
то са вече осведомени, че в рамките на редефини- 
раната политика за тази година Югославската на
родна банка е взела Решение за монетарната по
литика до края на 1999 година. Тази политика е 
категорично ориентирана към поддържане на 
стабилността на домашните дени и курса на ди-

основание, а самосееповлияе и стопанство- 
казано, за отклонения от редефини- 

раната икономическа политика г 
дума не може да става. Напротив, доколкото се 
наложи, ще бъдат взети и допълнителни мерк 
стабилизация на икономическата и монетарно- 
кредитна политика, заяви гувернерът на ЮНБ Ду
шан Влаткович.

и стопанство-
за тази година и

и за

изпо поеки^деня^а^^свобождението^^^ НА °С В Димитровград

ОПЕКУНИ НЕ СА НИ НУЖНИ
По повод Деня на освобожде- факта, че НАТО все още „е е из- зачитат всички политически гар- 

нието на Димитровград - 8 септем- мислил бомби, които да падат само нитури. Българите и сърбите 
ври, от името на Правителството на определени национални общно- бовно са свързани като съседи, а 
на Сърбия на тържественото за- сти. С пълно право живеещите тук като народи от едно и също ве- 
седание на Общинската скупщина българи осъдиха бруталната агре- роизповедание трябва и занапред 
присъства Иван Седлак, министър сия на НАТО, правейки забележка
за човешките права и правата на на Правителството на държавата- приятелските отношения и да 
националните малцинства. Взи- майка за участието й в агресията 
майки участие в работата на засе
данието, той между другото каза:

”По повод освобождението на 
Димитровград специално честитя 
празника на всички граждани и ги 
поздравявам за досегашното им 
ангажиране във всички области с 
надеждата, че техният пример ще 
следват младите поколения като 
единствено правилен път в разви
тието на нашата страна. Щастлив 
съм, че междунационалните отно
шения в тази община, където чи
слящите се към българското мал
цинство са болшинство, и по време 
на натовската агресия са потвърд
или своята сила. Това трябва да се

съд-

да допринасят за развитието на
вли

яят и на други да възприемат тази 
чрез даване на въздушното си про- реалност. Доволен съм, че и чи- 
странство на НАТО. Дори публич- слящите се към българското мал- 
но се настоявало правителството 
да се откаже от тази своя поли-

От тържественото връчване на ключовете от новопостроените 
къщи

цинство като лоялни граждани на 
Сърбия зачитат законодателната 
и правова система на страната, в 
която живеят, осъществявайки 
всички гарантирани им права. За 

Щ мен би било още по-голямо удо- 
щ волствие, ако и сърбите в Бълга- 
Ж рия можеха да осъществят същите 
|й права, като българите в Сърбия.” 
Щ ”...Единна и стабилна Сърбия и
Щ СРЮ, както и готовността в този

мер как със сътрудничество и в Сурдулица Мирослав Стоилко- 
съгласувана акция може да се ст- вич. 
рои бързо и качествено. Къщите 
са построени само за 35 дни!

”Не вярвах, че такива къщи 
могат да се построят за толкова 
кратко време. Но не е само това, 
че са построени бързо, но те са и 
твърде качествени. Правителст
вото, Дирекцията за обновление 
и строителите положиха свръх-

В Сурдулица никой не се съмня
ва, че всички, които са останали 
без покрив над главата си, ще по
лучат нови фамилни къщи или жи
лища. В момента се строят 11 къ
щи и 22 апартманата. Хората, пре
живели трагедията, с нетърпение 
очакват да се заселят в тях.

"Обектите, които се строят в 
момента, както и онези, чието ст-

е период на възстновяване да разчи- 
! таме само на собствени сили щс 
р бъдат бентът, стената срещу вси- 
! чки нереални стремежи демокра- 
! тично избраната власт да се замени 

с марионетки, които биха предали 
нашата страна на агресорите, ко- 

I ито нс успяха да постигнат това с 
1 прилагане на брутална сила. Ние 

нс смс за изолация на нашата ст
рана. Напротив, ние смс за пъл
ното й връщане във всички между
народни организации и финансови 
институции, но на равноправни на
чала, без натиск. Приемаме меж-

човешки усилия и приятно ни из- роене ще започне ще се завършат 
ненадаха. Благодарим им!” Топа навреме, т.е. до 1 ноемри. Закъс- 
казва днес Славко Величкови1!, ненис не може да има. Обектите 
чието петчленно семейство е ср
ед онези, на които авиацията на 
НАТО разруши и изпепели род
ните къщи. За разлика от други, 
те са имали щастието да останат 
живи.

запази и сега, след агресията, ко- 
гато започна ускорено обновяване 
на страната....Творците на новия 
световен порядък настояват да за
владеят света, за да могат да осъ
ществят свои печалби, грижейки 
се уж за човешките права. Най- 
добър пример как става това е Ко
сово, където международната об
щност осъществи невиждан нати-

може да се завършат само пред
срочно и поръчвам на хората да сс 
нс обезпокояват”, подчерта по вр
еме на тържественото предаване 
на ключовете от къщите подпред
седателят на Правителството на 
Сърбия Драган Томич.
• Трудностите на хората все още 
продължават. Къщите са хубави 
но все още празни, без покъщнина 
"Нямаме почти нищо. Нито мебе 
ли, нито друга покъщнина. В бом 
бардирансто всичко стана на пе 
псл. Надяваме се обаче, че държа 
вата пак щс ни подпомогне, че ня 
ма да ни забравят хората с широко 
сърце”, казва Всличкович.

Иван Седлак

тика, защото по този начин се зас
трашава съвместният живот на 
всички, живеещи на тези просто
ри. Зя разлика от официалната 

ск и агресия. От това стълкнове- българска власт, която даде под- 
ние ние като държава излязохме Крепа на агресията, по-голямата 
като морални победители... Уси- част от българския народ беше 
лията, които международната об- против това. Искрсно съм щастлив 
щност прави за разрешаване на от това и покрай уважаването 
проблемите в Косово, не са доста- различни становища, политиците 
тъчни и вече са налице всички ус- и техните политики са променли-

На тази дата злодеите на НАТО 
за половин час зачерниха града и 
хората. Убиха 33 невинни жертви, 
докато броят на ранените сигурно 
никога няма точно да сс узнае. На
пълно бяха разрушени около 60 и 
повредени около 600 фамилни къ
щи, както и повечето обществени 
обекти.

Веднага след трагедията на Су
рдулица и на нейните граждани за
почнаха да пристигат помощи. До-

дународна помощ за възстановя на
не, но нс приемаме опскуни, които 
биха искали да доведат на власт 
марионетки”, завърши своята реч 
Иван Седлак на заседанието на ОС 
по повод Деня на освобождението 
на Димитровград.

на

В. Б.ловия за провеждане на дело на ви> а народите остават да живеят
втората част от споразумението за като съседи, което трябва да
Косово, която предвижда разпоре
ждане на войскови, полицейски и 

СРЮ в Косово. Ме- 
мъ-

А. Т.

ОБНОВЕН ЖП МОСТЪТ В ГЪРДЕЛИЦА

УСТАНОВЕНА Е 
НАЙ-КЪСАТА ЖП ВРЪЗКА 

ОТ ЛОНДОН ДО АТИНА

С неговото обновление е в ъзстановена жп линията до Македония, 
а оттам и към Гърция и по такъв начин са създадени възможности 
за железопътен транспорт и свързване на Средна и Югоизточна 
Европа. С топа отново се активизира най-късият и най-рентабилен 
транспортен коридор на Балканите, каза Минич.

На тържеството, с което беше отбелязан и Денят на юго
славските железничари присъстваха и Деян Дробнякович, съюзен 
министър на транспорта, Деян Ковачевич, съюзен министър на 
строителството, Милутин Мърконич, директор на Дирекцията за 
обновление на страната, Живорад Максимович, генерален дирек
тор на ЖТП Белград, Светолик Костадинович, генерален дирек
тор на Общносгта на югославските железници, Урош Шуваковнч, 
член на ИО на СПС представители на Югославската войска и МВР 
на Сърбия.

На мястото, където беше бомбардиран пътническият влак в 
Гърделицаще бъде повдигнат паметник на жертвите на НАТО 
агресията.

други части на
жународнатаобщност всс още 
лчи за това”.

Говорейки за Сърбия и СРЮ 
като мултиетнически граждански 
държави, Седлак подчерта, че на 
територията на Сърбия живеят 26 
различни нации, които, е изклю
чение на една част на албанската, 
доказаха и потвърдиха лоялността 
си към държавата, в която живеят 
и по време на агресията... Судовол
ствие мога да констатирам, че и 
числящите се към българското

страната и реформите,
на Съвета на

каза на* Ще продължим обновлението на
Миломир Минич, председател 

на СРЮ.
тържеството 
гражданите в Скупщината

Южна Морава в Гърделишка клисура 
на Съвета на

Обновения жп мост на

ЯВИ*Съюзн!мпарламсЕггипредседател на Управителнияпусна в
малцинство по време на агресията 
потвърдиха своя патриотизъм и 
лоялност към държавата, в която 
живеят, защото са били наясно с
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В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА
ТРИБУНА НА СПС И ЮЛ В ДИМИТРОВГРАД

НАД 340 БЕЖАНЦИ 

ОТ КОСОВОМАЛЦИНСТВЕНИТЕ ПРАВА 

- ПРЕТЕКСТ ЗА НАТИСК лед при кого са намерили време
нен подслон, обаче нямаме въз
можности за някаква по-щедра 
помощ. Хуманитарна помощ за 
зях рядко пристига, а и това, ко
ето получаваме, не е достатъчно 
за всички. Засега два пъти сед
мично всеки от зях може да по
сети своя дом, придружаван от 
КФОР. След като се завърнат, те 
съобщават, че обстановката все 
още е неподходяща за нормален 
и сигурен живот, казва Ристич.

Освен временни изселници 
от Косово, в Сурдулица има и 
бежанци от Босна и Херцегови
на и Хърватско. Според данни на 
Общинския център, в момента 
те са 100 души. 40 от тях са вре
менно настанени в училищната 
страда в Бело поле, която засега 
не работи, а останалите са при 
частни лица. За тях, както под
черта Ристич, редовно пристига 
хуманитарна помощ от различни 
хуманитарни организации, така 
че центърът в това отношение 
няма някакви по-сериозни проб
леми - и по отношение на хра
ната, и когато става дума за об
лекло, обувки и други потребни 
вещи.

Под заплаха и ужасяващи зл
одеяния отстрана на албанските 
терористи и сепаратисти 
сранз ното отношение на умиро- 

сили на ООН сп- 
”АОК”, много сър-

II п то ВС кота агресия срещу шината страна показаха на
министърът ИванС ъседните на Югославия страни по време на 

п Ю.11 в Димитровград
С участието на републикпн- на учениците п общината Таков България, Хърватско и други от

екни министър за националните подчерта, че този въпрос е ре- рани дадоха на агресорите пьз- 
малцннетва Иван Седлак и нс- шен по нпП- демократичния на- душното си прошрнж.гпо.а бях. 

сътрудник Георги Алек- чин и че занапред нс трябпп да се готови да им предоставят и сиоя- 
1 * та територия за евентуална су-

и гол-

тпорителните
рямо т. нар. 
би и хора от другите национал- 

напуснаха южната сръб- 
ска покрайнина и намериха вре- 
менен подслон в Сурдулишки об
щина. Досега, както заяви нача
лникът на центъра за свакуира- 

разсслени лица Драган Рис- 
пристигнали над 340

пости

ГОН11Я
сиевскн. миналата седмица а Дц- актуализира, защо го именно то- 
мнтронград се проведе трибуна, па искат някои недоброжелнтел- хопътня военна операция сре (у 
на която се говореше за българ- ни субекти, които нарочно го по- нашата страна, По този начин те 
ското малцинство в Сърбия. На литизират от години. показаха, чс пъобще не ■ и с I ри-
трибуната, която организираха Директорът на нашето изда- и
съвместно общинските отбори зеле гво Венко Димитров говори го живеят н Сз.рбия. На говски I е 
на СПС II ЮЛ. говориха лнде- за изданията ни и значението им, бомби още не са усав 1,ршенсз- 
•рнте на двете леви партии п об- както за информирането, така и нани до такава е гепен, за да шха 
щината м-р Драган Колев и Гео- за културата на бз.лгнрите и Съ- могли да разпознават хората 
рги Първанов, директорите на рбня. От министър Седлак Ди- националната им принадлежно- 
тукашните образователни и кул- митроп поиска конкретна по- ст. Зи ди бихи продължили и но 
турни ведомства, директорът на мощ за реализация на определе- нататък да вършат натиск сре- 
нздателство "Братство“ Венко ни начинания. щу нашата страна, нейните вра-

Директорката на Центъра за гове наблягат на правата на на- 
трибу- култура Зорицп Милева говори ционалните малцинства. В САЩ

живеят представители на десе

ни и
тич, тук са 
души. Тъй като терористичните 
банди и след пристигането на ми- 

ООН

жа за техните с ънародници, кои-

сили наротворчсските 
продължават да убиват 
хора, да отвличат и да плячкос- 

години събирано

невинни
по

ват тяхното с 
имущество, броят на изселницте 
постоянно се увеличава. Зсега те 
са настанени при свои близки и 
приятели, а според Ристич, всич
ките те, когато положението се 
нормализира, когато КФОР за
почне изцяло да изпълнява за
дълженията си, произтичащи от 
Резолюцията 1244 на Съвета за 
сигурност и се установят законо
вите предписания, изразяват же-

Димитров и др.
В изложението си на

ната м-р Драган Колев говори за за дейностите на това ведомство 
специфичностите на българско- в отделни области, а Иван Мар- тки народи, но там не се твори 
то национално малцинство в Съ- ков, директор на ГИД, особено за никакви автономии. На течи 
рбня и значението му за развити- наблегна на някои проблеми в въпроси се набляга целенасоче-

това предприятие. На заседание- но единствено, когато става ду
ма за нашата страна и то заради

ето на добрите отношения ме
жду двата сродни във всяко едно то говориха и изтъкнатите ак- 
отношение народа-сръбскияти тивисти на ЮЛ в Димитровград осъществяването на геополиги-

Снежана Симеонова и Васа Але- чески, икономически и други це
ли на силните на деня в света”,

ление да се завърнат.
”Помагаме на всички, безог- м. я.българският.

Георги Първанов напомни за ксов.
Анализирайки правата на на- изтъкна министър Седлак.

Той обеща, че ще се ангажи-
възловнте политически цели на
Югославската левица и особено ционалните малцинства в Сър- 
акцентнра върху факта, че бъл- бия, министър Седлак каза, че те ра с решаването на финансовите 
гарското национално малцинст- в никакъв случай не са накър- и други налични проблеми на ин- 
во от край време е било проюго- нени. Подчертавайки факта, че в формационните, образовател

ните и културните ведомства в 
общината. Седлак напомни и то-

т от димитровградската червено- 
кръстка организация помощ, ко
ято включва брашно и средства 
за поддържане на хигиената. 
Временно разселените лица от 
Косово и Метохия, намерили по
дслон в общината, за втори път 
получават помощ от тази орга
низация.

70 ВРЕМЕННО ИЗСЕЛЕ
НИ ОТ КОСОВО И МЕТОХИЯ 
ЛИЦА, пребиваващи в момента 
в Димитровградска община, по
лучиха през миналата седмица

ннто една страна правата на на-славскн ориентирано.
Директорите на основното ционалните малцинства не се за

читат повече, отколкото у нас, ва, че Правителството на Сър
на бия винаги се е стараело да раз-

училище ”Моша Пияде” и ди
митровградската гимназия Ди- той изтъкна, че съседните 
митър Гюров и Томислав Гаков Югославия страни по време на 
уведомиха министъра и всички- натовската агресия срещу наша- 
те присъстващи, че новата учеб- та страна разкриха истинското 
на година и в двете училища е си лице и на практика показаха 
започнала навреме и че програ- до каква степен всъщност са за- 
мите за обучението на ученици- грижени за сигурността на пред- на добрите междунационални 
те се провеждат успешно. По от- ставителите на своите народи в 
ношение на езиковото обучение Сърбия. "Румъния, Унгария,

вива в икономическо отношение 
всички обалсти в републиката, 
защото по-високият жизнен ста
ндарт на всичките нейни жители 
е важно условие за поддържане

БОСИЛЕГРАД

НОВА ХУМАНИТАРНА 
ПРАТКАотношения.

Б. Димитров

На общинската организация на Червения кръст в Босилеград е пре
доставена хуманитарна пратка от 15 тона храна, предназначена за лица. 
изпаднали в беда, която е осигурена от Международния Червен кръст, 
ЕСНО (Хуманитарно бюро на Европейската общност) и Червения 
кръст на Югославия.

В Червения кръст в Босилеград казват, че пристигналата хумани
тарна помощ ще бъде разпределена между бежанците от Хърватско и 
Босна (31 човека), на хора, конто са дошли от Косово и Метохия, понеже 
не са понесли издевателствата на албанските терористи (досега са рег
истрирани 53-ма души), както и на 200 социално застрашени лица в 
общината.

Разпределянето на помощта ще започне веднага, казват в общин
ската организация на Червения кръст. Помощта ще бъде получена от 
социално слабите лица и семейства в общината в зависимост от това 
кога местните общности ще предоставят списъци на бедняците.

АЛЕКСАНДРОВАЦ ЖУПСКИ — ГРАД 
ПОБРАТИМ

По източните поли на планините Копаоник, 
Желин и Гоч и западните на Ястребац е разпо
ложена котловината Жупа и в нея градчето Алек- 
сандровац. То е административен , културен, 
стопански център на общината, която наброява 33 
000 жители, живеещи в 54 населени места. Об
щината заема площ от 386 км2, от които 160 км2 
самата котловина Жупа, а останалите 226 км2 са 
планинска част.

в. Б.

В Жупа и Александровац може да се дойде по 
всяко време, благодарение на съвременните ас
фалтови пътища, около 120 км на територията на 
общината, които я свързват с останалата част на 
републиката във всички посоки. Но най-хубаво е 
през есента, когато узрее гроздето и когато се 
организира надалеч известният "Жупски гроздо
бер” - туристическа манифестация, известна и 
извън границите на СРЮ, намираща се във всички 
туристически програми. Тогава десетки хиляди 
хора посещават Александровац и имат уникал
ната възможност от шадравана в центъра на града 
да пият вино в неограничени количества. Защото 
Александровац и Жупа са надалеч известни тък
мо с гроздето и виното си.

В това градче преди 25 години на 10 август и 
един месец по-късно на 8 септемри в Димитров
град бяха подписани хартите за побратимяване 
между двете общини.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ СП

АЛЕКСАНДРОВЧАНИ В 
ДИМИТРОВГРАД

Миналата събота в Димитровградска община пребивава група 
от 50—ина членове на Съюза на пенсионерите от Александровац 
Жупски. Домакин на александровските пенсионери беше Съюзът 
на пенсионерите в Димитровград.

Гостите посетиха Звонска баня и Погановския манастир. В 
Димитровградската галерия те разгледаха експонираните там фо
тографии, заснети в Ниш и околността му по време на агресията на 
НАТО срещу нашата страна. В хола на Центъра за културата пък 
александровчани разгледаха експонираните ръкоделия на 
димитровградските пенсионерки. В кафенето "Джокер” по-късно 
бе организиран тържествен обяд, след което на 28 александровски 
пенсионера бяха връчени благодарстени писма за приноса 
поддържането на приятелството между Димитровградска и Алек- 
сандровска община във всички сфери на живота и труда.

Група от 50-ина димитровградски пенсионери ще посети Алексан
дровац Жупски през първата част на следващия месец.

I

им в
Хартите, подписани преди 25 години, и 

реализаторите на това начинание, тогавашните 
председатели на Алекандровац Предраг 

Думанович и на Димитровград Борис Борисов

Д.С.

Б. Димитро»

Й
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СУРДУЛИЦА

"Д БЕСНА К0БИЛ4 Б°-
ШНОСТТА” ВЛАСИНА-ТУРС” 

ВЪЗВРЪЩА
ПРЕДИШНАТА СИ СЛАВА

И БЕЗ ТЕЛЕФОННИ ВРЪЗКИ С ВЪТРЕ-

ПРОДЪЛЖАВАТ ЗАТРУДНЕНИЯТА ПРИ 

ТЕЛЕФОНИ? АНЕТО
Д° пРеДЧ няколко години 

Власина-турс” от Сурдулица с 
26 работника и 3 автобуса беше 
между водещите туристически 
организации в Южна Сърбия и 
осигуряваше значителна част от 
общинския доход. Обаче поради 
редица субективни причини и 
обективни обстоятелства това 
туристическо предприятие не ус
пя навреме да се преустрои спо
ред изискванията на

Очаква Телеком Сърбия да възобнови радиорелейната телефонна система до 20 т.м.
От 30 май

които трябва да върнем до края 
на тази година. Щяхме да напра
вим това и по-рано, ако дей
ността ни не беше прекратена от 
неразумната натовска

т-г-> когато НАТО бомбардира ре
транслатора на РТС на Весна кобила, където бяха 
монтирани и техническите съоръжения на радио
релейната телефонна система, Босилеградска об
щина е и без ’ нормални” телефонни връзки с 
вътрешността, но все още не е известно кога те 

ще бъдат възстановени. За да установи 
частична връзка, ТЕЛЕКОМ взе временно реше
ние, като приспособи старата жична линия с огра
ничена мощност - само по шест канала от двете 
посоки. Това изобщо не г 
ребностите. Телефонирането 
тРУДнения. За да се получи "другата страна” са 
нужни часове, а някога и денонощие.

Като се има

ПОСЛЕДНА ВЕСТ

ЩЕ СЕ СТРОИ НОВА РА
ДИОРЕЛЕЙНА СТАНЦИЯ

агресия
срещу нашата страна. Важно е 
да посоча, че по време на фалит- 
ната Започнаха работите за изграждане на нова 

радиорелейна телефонна станция на Бесна ко
била, понеже старата е унищожена и не може да 
сс ремонтира, ТЕЛЕКОМ, който е инвеститор, 
повери строителната част на занаятчийската 
кооперация ” Стандарт” от Босилеград, метал
ния стълб строи ”Мостоградня” от Белград, а 
металния контейнер, в който ще бъдат монти
рани съоръженията, МИН от Ниш.

"ТЕЛЕКОМ осигури за целта 2 милиона ди
нара. Очакваме радиорелейната връзка посред
ством новата станция да възстановим до месец, 
евентуално месец и половина”, каза Слободан 
Илич, строителен нижи нер в ТЕЛЕКОМ в Ниш. 
Вукосав Карич, машинен инженер в нишкия 
ТЕЛЕКОМ, допълва, чс са набавени и необ
ходимите тхнически съоръжения, така че”вече 
нищо не може да доведе под въпрос реализира
нето на задачата”.

процедура залазихме и це
локупното имущество на фирма-

пак поне
та.

След прекратяването 
нните действия отново започна
хме работа и то далеч 
нзивно от преди. От началото на 
юни досега са осъществени при
ходи от над 250 000 динара, което 
е добра гаранция за по-нататъш- 

успешна дейност. За кратко 
време възстановихме деловите 
си отношения с туристически 
агенции и нашите автобуси вече 
редовно превозват туристи до 
различни обекти в Будва, Хер- 
цег-нови, а също така и до Бур
гас и Варна в Р. България. Само 
въз основа на тази дейност е осъ
ществен доход от 120 000 динара. 
Осемте работника, които сега 
работят във фирмата, редовно 
си получа ват заплатите, за които

на вое-пазарната 
икономика. Зачестиха дефици
тите и несполучливите делови 
ходове, които повлякоха фирма
та към фалит. Така

съответствува на пот- 
става с големи за-по-инте-

че предпри
ятието, което преди твърде ус
пешно

предвид, че прекъснатата радио
релейна телефонна система трябва да се възоб
нови, понеже сегашната телефонна линия серио
зно затруднява нормалния живот на гражданите, 
предприятията, заведенията и изобщо на 
мически изостаналата община, ръководството на 
Общинската скупщина, начело с председателя й 
Сотир Сотиров, многократно, от много органи и 
лица поиска да съдействат при решаването на про
блема. Беше поискана помощ от общинските ор
гани, от Правителството на Сърбия и председатея 
Марянович до Съюзното министерство за телек
омуникации. Досега обаче конкретни резултати 
няма, понеже ТЕЛЕКОМ-Ниш все още не

организираше почивки и 
туристически разходки не само в

на

нашата страна, но и в чужбина и 
се занимаваше с иконо-

гостиличарст- 
вото, почти спря да работи и едва 
ли някой се осмеляваше да прог
нозира изход от агонията му.

Заради това Общинската 
скупщина в Сурдулица и упра
вленските органи във фирмата 
поискаха от Стопанския съд в 
Лесковац да започне фалитна 
процедура и съдът я откри през 
април миналата година. За фа- 
литен директор е назначен Дра
ган Ристич, директор на осно
вното училище ”Вук Карадж- 
ич”, който се е наел да консо-

ства е основната причина за досегашното отср
очване. Сега обещават, че радиорелейната 
система ще бъде възобновена до 20 т. м. Надявам 
се, че повече няма да отлагат решаването на про
блема”.

Дали телефоните и след това ще бъдат глухи 
и дали общината и след това ще бъде изолирана

въз
становява системата.

Докъде се стигна с решаването на проблема и 
кога ще бъде възстановена радиорелейната теле
фонна система? Председателят на ОС Сотиров 
казва: ”От ТЕЛЕКОМ в Ниш ни уверяват, че въ
ршат подготовки, но че за набавка на технически 
съоръжения и апарати са им нужни 1,5 милиона 
динара. Според тях осигуряването на тези сред-

мога да кажа, че са сравнително 
добри.

Когато пък става въпрос за 
плановете ни, спокойно мога да 
кажа, че те наистина са амби
циозни. Нашата задача номер 
едно е час по-скоро да ремонти
раме туристическото-гостилни- 
чарския обект на Власина, който 
междувременно ни подари об
щината. В него ще има 50 легла,

от вътрешността, или всичко ще се нормализира, 
ще покаже времето.лидира фирмата и да й възвърне 

предишната слава.
Какво е направено оттогава

в. в.

досега, какво е сегашното със
тояние и какви са перспективите 
и плановете на ”Власина-турс”? 
- запитахме фалитния директор 
Драган Ристич.

- Поех задължението "спаси
тел” на фирмата в момента, ко
гато тя наистина беше в почти 
безизходно положение. Но имах 
убеждението, че все още не вси
чко е изгубено и че има начин и 
възможности тя да се възстано
ви, защото става въпрос за дей
ност, която има перспектива. И 
резултатите вече са налице. Фа- 
литната процедура е премахната 
на 16 февруари тази година, а 
дефицитът от 2 милиона динара, 
който фирмата имаше преди фа- 
литната процедура, е погасен. 
Сега имаме дълг от 77 000динара 
във вид на безлихвен кредит,

В ДИМИТРОВГРАДСКА И БАБУШНИШКА ОБЩИНА

МАЛЪК ИНТЕРЕС ЗА АВАНСНО 
ПЛАЩАНЕ НА ТОК

но ресторантьорските му възмо
жности са много по-големи. Вт
ора и също така важна задача е 
отново да се появим с нашата де
йност на гранично-пропусква- 
телния пункт "Стрезимировци”, 
както и да подсилим работата на 
гостиличарските обекти в града. 
В тези усилия ни съдействат от
делни стопански колективи, Об
щинската скупищна и "Еуроту- 
рс” от Ниш, с който поддържаме 
традиционно добри делови отно
шения, подчерта накрая изпъл
няващият дължността директор 
на ”Власина-турс” Драган Рис
тич.

Само шестима консуматори же да се ползва в периода 1 ок- липсата на ток през зимния пе- 
на електричество от Димитров- томврит.г.-31март2000г.,аако риод. 
градска община решиха да пла- през този период не се изразход- В Бабушнишка община, ко

ято е по-голяма от Димитров- 
Миналата година авансово са градска (има над 19 хиляди жи- 

платили електроенерия 32-ма тели), аванено са купили ток

тят авансово тока, казват ръко- ва - и през април, 
водителите на димитровградск
ия клон на Електроразпредели
телното. Шестимата Димитров- консуматори от общината. Като само трима консуматори. Те са 
градчани са купили общо 17 800 причина за намалената заинтер- платили общо 11 хиляди кило-

есованост на димитровградчан- ватчаса електроенерия, за която 
ите за авансово плащане на тока, са отделили 5748 динара. Ми- 
ръководителите на клона на ел- налата година в тази община по

киловатчаса електроенерия по 
лятната тарифа и по този начин 
са сс”защитили” от зимната та
рифа и евентуалните поскъпва- ектроразпределителното пред- този начин са купили ток 7 
ния на тока. Както с известно, приятис в Димитровград по- бабушничани.

сочват безпаричието и страха от б. д.авансово платеният ток ще мо-ла. я.

ОТ СЕДЕМТЕ ОБЩИНИ В ПЧИНСКИ ОКРЪГВ ЦЕХА НА ЕИ ОТ НИШ В БО
СИЛЕГРАД

КОНФЕКЦИЯ “ЛИСЦА" В БАБУШНИЦА

250 ПЕНСИОНЕРА НА БЕЗПЛАТНО 
БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕКРЕДИТИ ЗА НАБАВКА 

НА МОДЕРНИ МАШИНИ
ПРОИЗВЕЖДАТ 

КЛЕМИ И 
ЦИЛИНДРИ

И тази година, въпреки скромните възможности, Републи
канският фонд за инвалидно-пенсионно осигуряване отпусна 
средства за безплатно балнеолечение. От седемте общини в 
Пчински окръг на безплатно балнеолечение ще заминат 250 
пенсионера.

Стоичко Ангелов, председател на Сдружението на пенсион
ерите в Босилеград, в което членуват над 1200 души, казва, че 
комисията, която трябваше да вземе решение във връзка с 
молбите на кандидатите за безплатно балнеолечение, е имала 
твърде отговорна задача, защото броят на кандидатите е бил 
двойно по-голям от определената бройка. Предимство имали 
пенсионерите с нарушено здравословно състояние, както и те
зи, които са в напреднала възраст. Така че някоя от нашите бани 
тази година ще ползват: Живко Вукотич, Любен Митов, Ди
митър Митов, Даница Анастасова, Каранфил Младенов и Мо- 
мир Максимович от сдружението на пенсионерите в Босиле
град, след това Станойко Якимов от Горно Тлъмино, Верка 
Стойнева от Бранкопци, Ненко Младенов от Радичевци, Стойне 
Иванчов от Райчиловци и Милка Василена от Горна Любатп. 
Кой в коя баня ще се лекува зависи от препоръките на съответ
ния лекар.

Индиректните щети, които лретърпябабушничката кон-

страна! въГлиз^ат^ТГГйО 000 германски марки, изтъква за 
най-новия брой на "Лужничке новине” директорът на този 

Петър Йончич.
Що се отнася до новите 

изирането на производствените съоръжения, директорът на 
”Лисца” заявява за посочения вестник, че този процес вре
менно е бил спрян поради натовската агресия и добавя, че 
”Лисца” трябва да получи кредит от Белградската банкерска 

стойност 538 710 германски марки, който ще се 
купуване на 56 най-модерни машини, слециализ- 

бельо. След набавката на

И след колективната годишна почивка це- 
Електронната индустрия от Ниш в По

намален ка-
хът на
си ле град продължи да работи с 
пацитет. Работят само петнадесетина души, 
докато за двадесетина работника все още няма 
работа. Причината е, че производственият 

в ЕИ в Ниш все още не е възстановен,

колектив капиталовложения и модерн-

процес
което пряко се отразява и върху работата на 
босилеградския цех. Но без оглед дали някой 
от 38-те работника отива на работа или не, 
всичките получават гарантирана заплата от

група на 
използва за
прани за производство 
машините Йончич очаква производителността на труда в 

фирма да се увеличи поне с 10-15 процента. 
Продукцията на конфекция "Лисца” се пласира предимно 

в чужбина. Работи се и за домашния пазар. През този месец 
мощностите са натоварени около 70 на

на женско
230 динара.

В момента в цеха се произвеждат части за 
различни видове токопрскъспачи, затягащи 
клеми и цилиндри. Месечното производстпо е 
80 хиляди бройки.

тази

сто. м. я.Б. Димитров М. Я.
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МИНАЛОТО И НАСТОЯЩЕТО НА БОСИЛЕГРАДСКИТЕ СЕЛА

МЛЕКОМИНЦИ - ОТ РЕКАТА КЪМ БАИРИТЕ И ОБРАТНО
днес слизат оттих и се заселват край реката и шосето Босилеград - Кюстендилно Х'1»лмопстс, аВ миналото млскоминчани напускали селището си край реката и се заселвали

професии. След това те постъпиха на работа в много гра
дове на Югославия. От селото някои станаха занаятчии и 
добри майстори в различни професии.

Млекоминци е числено намалено, животът на хората 
обаче е подобрен и гледката вече е изменена.

През 1959 година е имало 58 семейства и 246 житела, в 
настоящото десетилетие (1991 година) е имало

Млекоминци е хълмисто-долинско и прочуто село и Бо- 
енлегрпдекото краище. То се простира в югоизточната част 
на общината, заема 981 хектара, а неговата почва с по
дслона на 4039 кадастрални парцели. През селото тече река 
Драговищица, където се стеснява равната Босмлоградска 

690 метра надморско равнище, край реката 
минна алефатовото шосе Босилеград - Кюстендил (Бъл
гария). От речните брегове се издигат високи хълмове (би
ла), отделени и насечени със стръмни и скалисти долове. 
Преди около 350 години хълмовете и доловете са били 

лиетбйлдни гори (предимно дъбови, габерови,

котловина на началото на
46 семейства и 135 житела. От Млекоминци са отишли в 
Радичевци 2 семейства, в Райчиловии 2 и в Босилеград 2. 
Някогашните махали обезлюдват, а се оформи нова; от 
хълмистите места хората слизат към шосето и реката. В 
началото на XX век Сслишка махала е имала 17 семейства,покрити с 

лескови и други дървета).
По време на турското робство Млекоминци е било мал

ко селище на левия бряг на реката, където е училището и 
към устието на Ковачева долина в Драговищица. Заселва
нето се извършвало бързо, майките са раждали 
деца. Горите са "нищени", правени са "търссвини" 
махали, ниви и пасища. След години хората напускали се
лището при реката и горе, в хълмовете и равнинкитс, са 
оформили осем махали от по един или два рода (фамилии). 
Млекоминци станало разбит тип село със скромни домове 
за хората и мизерни колиби за добитъка.

През XIX и в началото на XX век животът на хората бил 
доста тежък и мизерен. През 1866 година селото имало 57 
семейства, а 236 жители, докато до 1910 година те станали 
422 и отглеждали 896 овце п 521 кози. Добитъкът е бил на

а днес само 2 и то стари хора.
Новото заселване започна 1976/77, преди 20 години, край 

шосето в местността БЛНКОБИЦА. Там имаше една про
дълговата постройка, принадлежаща на Баба Станини. На 
усисто, където Ръжев дол се влива в Драговищица, Гроздан 
Зиновиев Андонов се задоми и днес там има много сгради и 
тенскиджийска работилница. Тук има оше 6 семейства - 
край пътя, от дясната страна на реката. Силно се откроява 
новата къща на Анастас Анакиев, който е главен снадбител 
на дърва за отопление, работи с трактор, към който има 

машини. 3 семейства живеят в

по повече 
за нови

Мостмосттп ПЕТРОВИЦА - тук о устното на Ковачева 
долини в рокита, пропълноното от камъни и чакъл 
корито, дървеният мост, в заден план се виждат 

голини с деградирана гора на места. Снимката заснех 
1967 година

повечето от прикачните
ТЪРШЕВИНИ. На левия браг до моста в мес- 

ПЕТРОВИЦА, през 1985 година Иван Борисов Бо-
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ МЕСТА В 
СЕЛО МЛЕКОМИНЦИ

местността 
иостта
гословов, роден през 1940 г. в село Зли дол, направи малка 
постройка и откри гатер за рязане на дъски и има фирма 
"БЕЛА БРЕЗА”. Откупва гъби, различни горски плодове, 
направил е рибарник, а има и скромен магазин. При него 
работят 2 работника. Близък комшия му е Владимир Йосев, 
който поддържа и *седника си стар. Тук е оше жан- 
домерийската” сграда, училището, по-нагоре са селските 
гробища. А най-привлекателна е местността ВЪРТАЧА И 
ЯНОВИЦА, където е съградена ОВЦЕФЕРМАТА, ра
ботеща от 1985 година. Тук се купуват агнета и качествено 
овче сирене.

В края на XX век село Млекоминци е доста изменено. 
Голите хълмове и долове са залесени, има нова борова и 
акациева гора, направени са ггьтиша за коли и трактори до 
всички махали, два нови бетонови моста на Драговищица, 
селото е електрифицирано. От всеки дом има работещ на 
дръжавна работа - било в общината или в други градове в 
страната. Обстановакта във всяка къща е корено проме
нена, мнозина имат леки коли. телевизори, а мебели и бяла 
домашна техника се намира във всеки дом.

Местността КОТЛ И НИ - РУНИТЕ, където 
римляните са копали златоносни кварцояс, 
днешно нремс се изнасяше за Босна. 
Някогашното латинско селище ЯСЕН при 
Върбов дол. Местността ПЕТРОВИЦА, където 
е било първото селище край реката. Светинско 
нрисос, където е ” СВЕТА ВОДА” в хълма 
КУКЛА и КРЪСТАТО ДЪРВО, което някога 
било старо самотно листопадно дърво, а днес тук 
е телевизионният ретранслатор.

пашп до първия сняг, а за зимата е кастрен листник, докато 
козите са гризали бръст в младите гори. Навсякаде били 
разоравани голите и стръмни места, добитъкът унищо
жавал в горите и тревата, и младите горски фиданки, съз
дадени били условия силните дъждове да смъкнат горната 
плодородна земя, оформили се малки, а сетне по-дълбоки 
ровинн и падините станали долове. Поради недостиг на хляб 
мнозина млекоминчани напуснали домовете си и се пре
селили в Плевенско, Никополско, Дупнишко и други краи
ща на България. Предание от стари хора говори, чс Млек
оминци е получило името си заради многото овце и кози, а 
хората са разполагали с достатъчно мляко п гостите идвали 
за хубаво мляко, сирене и масло. Друго предание няма.

По време на годините от 1920 до 1944 мъжете работили 
земеделието, обаче понякога отивали и на печалби в раз
лични краища на страната, ходили са на жетва в Овче поле. 
Близо до училището е направена сграда и оформен жан- 
дармерийски участък, а през 1943/44 година тя е ползвана и 
в тези помещения са учили децата от III и IV отделение в 
първоначалното училище, а общо имало 63 ученика. Хо
рата винаги се стремили към по-добър живот, а през лятото 
на 1944 година 6 ученика от Млекоминци групово отиват и

а и и

стават партизани в Босилсградския отряд, по-късно някои 
от тях станаха учители и преподаватели. Когато след 1946 
година младежите отиваха доброволци в трудовите бри
гади, млскоминската младеж беше между първите, като 
заминаваха не само момчета, но и момичета, мнозина от 
които станаха ударници. Учениците от селото се учеха упо
рито и мнозина завършиха средно, а много и виеше обра
зование и израснаха като солидни специалисти в различни

Стоян Е «тим о в

МАНАТА ЗНАЧИТЕЛНО НАМАЛИ ДОБИВИТЕ НА 
КАРТОФИТЕ И ДОМАТИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКО

ВЛАДИМИР МАНИЧ ГОТВИ 90-МИНУТЕН ЕКОЛОГИЧЕН ФИЛМ

ЧЕТИРИТЕ ГОДИШНИ ВРЕМЕНА НА ВИСОК
ЕДИНСТВЕНИЯТ 

СПАСИТЕЛ Е - МОТИКАТА
Големият интерес, който бе- ара планина, наблюдавани през тнров, проф. д-р Боян Златкович и 

ше предизвикан от половинча- четирите годишни времена, 
совата работна версия на еколо- 
гичння филм "Четирите годиш
ни врмена на Висок”, мотивира 
автора му Владимир Машгч, учи
тел в основното училище "Свети 
Сава" в Ниш, по потекло от ди
митровградското село Изатов- 
ци, да подготви 90-минутна вер
сия на тоя филм. водът за защита на природата от

В продължение на няколко Ниш и др. Филмът ще може да се 
години този деен нашенец е зае- ползва и при реализацията на про- 
нел със своята камера повече от грамота "Стара планина - парк на автора му Владимир Маннч, чийто 
100 часа видеоматериал за при- природата". Експертни сътрудни- адрес е: гр. Ниш, ул. "Париске ко- 
родните характеристики и пре- ци и консултанти върху филма са муне" 9/44. 
лести на димитровградската и известните научни дейци: проф. д- 
пиротската част на Висок и Ст- Р Йован Чирич, проф. д-р Спас Со-

ДР-
Очаква се монтажът на филмаОфициален издател на филма е 

Учителското дружество от Ниш, Да приключи скоро и след това да 
понеже филмът ще се ползва и 
като образователен материал в ос- Ри в Ниш, Димитровград, Пирот и

др. градове. Касетки с филма ше 
бъдат пуснати и за свободна про-

се организират неговите премие-
* Добивите от картофите са намалени с 40 до 50 на сто, а от доматите 
чак с 80 до 90 процента * За да се спасят от изгниванс, картофите 
трябва незабавно да се изкопат

Страхувайки се от евентуа
лна продължителна война, селя
ните в Босилеградска община 
засадиха с картофи през изтек
лата пролетзначително по-голе- 
ми площи, отколкото други го
дини, но ще имат малка полза от 
вложения труд. Маната толкова 
много унищожи картофите, а на 
повечето места и доматите, че 
някои селяни едва ли ще могат да 
си възвърнат дори семето.

"Когато картофите бяха в 
етапа на цъфтене, в нашата об
щина започнаха продължителни 
дъждове, следствие на което ги 
захвана маната. Тя се разпрос
трани почти във всички села в 
общината. Най-напред се изсуш
иха листата и стъблата на кар
тофите, а сетне болестта обхва
на и самия плод", казва Васил 
Анастасов, селскостопански ин
женер в Общинската скупщина в 
Босилеград, като подчертава, че 
добивите ще бъдат намалени с 
40 до 50 на сто.

Какво трябва да предприе
мат селяните?

"След като престанат сегаш
ните дъждове, трябва да изкопа
ят картофите, понеже заболели-

новните училища. В изготвянето 
на филма са включени и оказват 
помощ Общинската скупщина в дажба, за което Братство доггъл- 
Димитровград, Министерството за 
защита на жизнената среда. За-

те плодове не са отпорни на вла
гата и ще изгнилеят”, препоръч
ва Анастасов.

Тъй като болестта обхвана 
плода на картофите в момента 
когато те се развиваха, продъл
жава Анастасов, те не само че

нително ще осведоми своите чи
татели.

Организации и ведомства, ко
ито са заинтересовани да спонсо
рират филма, могат да се обадят на

ще бъдат дребни, но това ще се 
отрази и на качеството им. По
точно казано, картофите, които 
не са

В. Димитров

узрели, през 
гнилеят. "Селяните трябва да вн
имават и кои картофи ще избе
рат за семе за догодина. Те тряб
ва да са здрави. Ако на кората им 
има черни петна, те не трябва да 
се засаждат, понеже маната от 
тях ще се разпространи и върху 
останалите", твърди нашият съ
беседник.

По преценка на Анастасов 
при доматите щетите са по-го- 
леми - добавите са намалени чак 
с 80 до 90 процента. Някои от 
стопаните са защитили доматите 
си, като постоянно са ги пръска
ли с различни защитни средства. 
При такава защита обаче "да- 
рата е по-голяма от маслото".

зимата ще из-

ЯБЪЛКИ
Ако ви се ядат ябълки, а ви се струва, че кило

грам са ви много, можете да си купите н само една 
ябълка при Петър Денков в Димитровград. Въп
рос е само дали и една ябълка, купена при него, 
няма да ви е много. Защото ябълките, конто той 
продава, като че ли са от страната на чудесата 

щна ябълка тежи 780 грама!
—Нищо особено не съм прилагал, освен основ

ните защитни мерки, конто прилагат и други ово
щари в Димитровград, споделя Денков, а ето, виж
те, колко едри са ябълките. То и до сега са били 
едри, ама тази година просто "нзлудяха”.

Неговата овощна градина е между Димитров
град н Градини н около него има п други, но там 
ябълките са нормални, за разлика от неговите. 
”Правил им е магии”, шегува се един от колегите.

А.Т.В. Б.
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в ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ЗАВЕДЕНИЕ «наша ВлпП

ВСЕСТРАННИ ГРИЖИ ЗАщТсТшвО В БАБУШНИШКИТЕ ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИ
ЩА

ДЕТСТВО ОБЩИЯТ БРОЙ НА 

УЧЕНИЦИТЕ Е ОКОЛО 1440
Повече от двадесет години 

заведение 
в Сурдулица е 

от 1 до б 
само заради 

това, че вкъщи, докато родите
лите им са на работа, няма кой да 
се грижи за тях, но и заради това 
че тук им се предлага

Масурица, Алакинце, Бело поле, 
ЧУвоиница, Йелашница 
вце. В тях, 
заведения

предучилищното
Наша радост” Съгласно 

би, родители,
Деца, плащат 20 на сто по-малко, 
докато за трето и повече деца са 
освободени от заплащане на раз
носките.

За възпитанието 
ловното състояние 
сурдулишката детска градина 

Наша радост” се грижат 49 ду
ши, от които 30 са възпитатели и 
медицински сестри. Освен тях, за 
всестранното развитие на мал
ките, от време на време се ан
гажират и професионални сът
рудници от различни области: 
лекар - педиатър, музикален съ
трудник и учител по английски 
език.

законовите разпоред-и Бино- 
за разлика от двете 

в града, където децата 
са разпределени в две групи -^ 
на за деца от една до пет години 
и друга за

които имат по две Новата учебна година в Бабушнишка община започна навреме 
и съгласно програмата и напътствията на Републиканското минис
терство на просветата. През това лято са проведени необходимите 
работи за адаптацията, варосването и въобще уреждането на учи
лищата, както и за набавката на необходимите съоръжения 
гледни пособия. За тази цел са отделени над 100 хиляди динара от 
общинската хазна.

В основните училища броят на учениците в сравнение с ми
налата година е намалял с 10 на сто. Във всичките 
училища в общината са записани общо 106 първокласника. Общият 
брой на учениците във всичките основни училища е 1079 . 
Бабушнишкото основно училище в сравнение с миналата година 
сега има 81 ученика по-малко. На чиновете в звонското основно 
училище седят 6 ученика по-малко, в любераджийското - 10, а във 
великобонинското-4. Единствено в основното училище в Стрелац 
броят на учениците е същият, както и миналата година - 23.

Броят на учениците в бабушнишката гимназия е 232. В това 
учебно заведение са залисани 58 нови ученика. В Техническото 
средно училище учат над 130 ученика и в двете специалности — 
текстилната и машинната. В това училище са записани 45 нови 
ученика. Кадрови проблеми и в двете училища няма.

втори дом на децата 
години. Тук те са не

ед-

шестгодишни деца, 
работи по една група,

и на-в и здравос- 
на децата в

тях само с
предучилищна възраст, 

всяко село има 
Двадесетина деца.

И в

всичко: ма
йчинска грижа, спокойствие 
ра и различни видове развлече
ния. Тук децата

деца от 
Въвиг- средно по

пет основниоще от най-ран
на възраст намират и първите си 
приятели, свикват на ред, дисци- 
плина и

единия, и в другия град- 
обект престоите целодневен 

и децата са разпределени 
групи. Толкова

ски
в петполучават основата на 

културното поведение. Освен 
това, тук ежедневно се грижат за 
тяхното физическо и психологи
ческо развитие, като постепенно 
се въвеждат в учебно-възпита
телния процес. Организацията 
на дейността на

са полудневните
групи. По думите на дирек- 

заведениеторката на детското 
Снежана Китанович, 
е известно колко деца общо ще 
се запишат, но се очакват от 300 
до 400 малчугани в двете 
тателни групи.

Детската градина се финан
сира от Общинската скупщина и 
Министерството за грижи 
цата и семействата. Родителите 
плащат по 170 динара 
целодневен престой и за тази су
ма децата получават по три яс
тия на ден. Децата в другата въз
питателна група получават дне
вно едно ястие, а родителите им 
плащат по 70 динара на месец.

все още не

Ръководителите на заведе- 
постоянно полагат усилия 

за съвременното развитие на въ
зпитателния процес. За целта 
ежегодно се осигуряват нови съ
временни дидактически и други 
видове помагала. В зависимост 
от възрастта на децата те уче- 
стват в различни общински и ме
ждуградски състезания и проя
ви, подчерта накрая директорка
та Китанович.

възпи- ниетодетското заве
дение е толкова добра, че заслу
жава най-висока оценка. В това 
се уверихме и самите ние при 
рвото ни посещение, когато ця
лата организация беше отлична

Б. Димитро!

пъ- за де- В ЗВОНСКОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
месечно за 6 УЧЕНИКА ПО-МАЛКО ОТ 

ЛАНИ
- от ентериора на помещенията 
до майчинските грижи на възпи- 
тателките и останалия персонал.

Предучилищното заведение 
* Наша радост” разполага 
обекта в града. И единият, и дру
гият обект са в

В основното училище "Братство” в Звонци през учебната 
1999/2000 год. ще учат 6 ученика по-малко в сравнение с миналата 
учебна година. Ето броя на учениците в долните класове: Звонци - 
6, Ракита - 12, Пресека - 6, Нашушковица - 6 и Вучи дел 4 ученика.

Или общо от I до IV клас учениците са 34.
В V клас има 6 ученика, в VI - 7, в VII - 4 и в VIII клас 13 ученика. 

Общият брой на учениците от V - VIII клас е 30 - 6 ученика по-малко 
от миналата година.

През тази учебна година учениците от село Пресека ще имат 
безплатен превоз с автобус до Звонци и обратно, но има остри 
забележки защо само учениците от едно село да се възползват от 
него. Защото децата от Вучи дел до Звонци изминават 20 км, а 
учениците от село Ясенов дел над 15 км.

Набавени са дърва за всички училища по селата, а централното 
училище в Звонци ще се отоплява с парно. Учениците са снабдени 
с учебници и учебни помагала. Предметите се преподават от спе
циалисти, а само музикално и изобразително изкуство не са про
фесионално застъпени.

Дългогодишната преподавателка по български език Татяна 
Петрович замина в пенсия, а на нейно място е дошла професорка 
по български език от Димитровград.

с два
м. я.

непосредствена 
близост до основните училища 
”Вук Караджич” и ”Йован Йо- 
ванович - Змай” и тясно сътруд
ничат с тях.

По време на безумните бом
бардировки на Североатланти- 
ческия алианс срещу нашата ст
рана обектът в горната част на 
града беше значително разруш
ен. С хуманитарна помощ и спон
сорство на стопански колективи, 
както и със средства от бюджета 
на Общинската скупщина за кр
атко време последиците са от
странени и обектът е пригоден 
за нормална работа. Към детск
ото заведение работят и подве
домствени паралелки в селата

ГОНЕ ГРИГОРОВ, ДИРЕКТОР НА ГИМНАЗИЯТА В 
БОСИЛЕГРАД:

” НЯМА ДИЛЕМИ...”
Не съществуват вече никакви дилеми и до две седмици ще започне 

доизграждането на сегашната сграда на училището ни”, каза Гоне Григ
оров, директор на Гимназията в Босилеград. Той подчерта, че наскоро 
ще се уточни и на коя фирма ще се повери работата.

Това решение е резултат от проведените до сега разговори и 
извършени анализи в просветното министерство, което ще осигури 
необходимите финансови средства.

От какво значение е доизграждането на още един етаж с 450 м2 
ползваема площ показва фактът, че единственото средно училище в 
общината досега не разполагаше с необходимите помещения за 
кабинетно обучение. По думите на Григоров с това начинание ще се 
създадат възможности обучението да се осъвремени и да се провежда 
по най-новите стандарти. Й. МилановВ. Б.

ЕДИН (НЕ)ОБИКНОВЕН РАЗГОВОР С ПРОЧУТИЯ НАШ ХУДОЖНИК СЛОБОДАН СОТИРОВ

НАПРАВИЛ СЪМ НАД 1000 ПОРТРЕТА
дясната - аз. Така и във фоайето аз 
направих мъжката фигура, а жен
ската той.

Освен тези орнаменти, живопи- 
свахме и големи пана - Иван Пе
тров с маслени бои направи "Сен
окос с момиче и снопи жито”, а аз 
- голямо пано в малкия салон - "Ло
вец с раница, тръгнал покрай 
реката”.

Нпправихмс и големи релефни 
картини на Маркс, Енгелс, Ленин 
и Тито, които поставихме фрон
тално към сцената. Много съм до-

- Направил съм над 1000 пор
трета на лица в маслена техника. 
600 от тях са в Югославия, а ос
таналите в Швейцария, Германия, 
Америка, Швеция. Колко точно 
картини съм направил - не зная.

Вторият ни въпрос се отнася до 
новата биография на майстора, ко
ято е напечатана вече и има 70 ре
продукции на негови картини в цв
етен печат. Печатането е било ск
ъпо, но се надява книгата да бъде 
значителна, документална и под
робно описваща неговия творче
ски живот.

А накрая ни каза, че когато е 
говорил за биографията си, е за
почнал така: "Първата рибка, коя
то хванах беше, когато бях само на 
пет години". Ще рече, че е заклет 
рибар до ден-днешен, че за рибари 
и въдичари знае много. Аз казах, 
че зная също за него някои анек
доти за хванати кленове покрай 
Саланата и в Ерма, но това е друга 
тема. И се надяваме, че ще я об
работим и запишем, защото и хо
бито на майстора е голям дял от 
неговия живот и заслужава внима
ние.

Лукански, геодезист и притежава
ше теодолит, някакъв апарат, не
виждан и нечуван в моето детство, 
с някакво значение необяснимо. 
Имаше и брат Рашо, прочут май
стор в София, и две сестри, които 
живееха в Белград. Когато здани
ето беше завършено, вътрешната 
декорация са обсъждали членове
те на тогавашния АГИТПРОП, 
който в следвоенното време сс за
нимаваше и с културно-забавните 
начинания. Тогава в града беше ху
дожникът Иван Петров и младият 
художник и преподавател в Гим
назията, току-що завършил Худо- 
жсствснната академия 
днешен събеседник. Следват него
вите думи и изказвания:

"Предприехме голяма и отгово
рна работа. Запланувахме урежда
нето на целия интериор. От сце
ната, просцениума, салона и сто
ловете до обработка на фолкло
рните мотиви на селския ни бит от 
ранни зори до вечерна ссдянка. Та
ка работихме повече от една го
дина. Техниката беше "СТРАФИ- 
ТО". Рязане в мазилката, която 
трябваше да е многослойна и мно
гоцветна. И станаха орнаментите. 
Като се гледа към сцената, лявата 
страна работеше Иван Петров, а

Когато беше написана книгата 
за 110-годишнината на самодейния 
театър в Димитровград, покрай 
многото похвали, които тя заслу
жава, намерих, че много малко мя
сто е отделено за самото здание на 
Дома на културата. Как с постро
ено, как е живописано, кой има зас
луги най-много, чс в бедното след
военно време на 1947 година се на
прави (след черквата ни) най-хуба
вото здание, което и днес доминира 
на площада с неувяхваща красота, 
стил и значение? Най-много ме ин
тересува вътрешната декорация 
на големия и малкия салон, на хо- 
ловите пластични фигури на мъж 
и жена, които играят ръченица, на 
големите пана към входа в залата 
и корнизните мотиви, вдълбани в 

Господин Слободан

волен от тази декорация, вярно е, 
че е интересна, вечна и оригина
лна, но нс мога да не споделя, чс 
имам горчив вкус на обида. Тогава 
от общината ни заплатиха мини
мална сума пари като възнаграж
дение. Но после дочух, че се говори 
за огромна сума и хората се питаха 
как ще похарчим толкова пари. 
След този горчив опит никога не 
съм взел от града нито един динар. 
Изложби съм правил със свои сре
дства, на града и на Гимназията 
съм подарявал картини и съм се 
заклел да не взимам никакви па
ри”.

Мнозина нашенци ползват лят
ната почивка да навестят родните 

Някаква висша, необик-
нашият

си домове, 
новена и мощна сила ги кара да 
надникнат в кътчетата, където са 

където е ба- мазилката.
Сотиров е техен съавтор и може да 
даде най-точни сведения:

- Проектът на зданието е по
дарен на родния град от прочутата 
архитектка от Белград, а наша _ 
гражданка Вера Луканска - зараз- 
казва художникът.

И днес срещу страничната сте
на на Дома, на улица Христо Бо
тев” има няколко остарели здания, 

знаят като Луканското.

живели като деца и 
щин дом любим.

Към градинския 
мошна джипка, от модерните, не 
им разбирам марката. Тук в двора 
иа леля Дачинка е нашият най-про- 
чут и най-изтъкнат художник, кой
то се роди под цярибродския не
босклон. Стари познати сме, виж
дам го иа терасата. А имам два про
блема, много важни, които искам

път виждам

съ-

На въпроса ни колко портрета 
и картини е направил през живота 
си казва:

Лилия Нвйкояа

които се 
Тук живееше дълги години Гоша

да споделя с него.
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НА 12 СЕПТЕМВРИ, НА 99 ГОДИНИСНОЩИ В НИШ ПРИКЛЮЧИ 
ДЕВЕТИЯТ ЛИТЕРАТУРЕН 
ПЛЕНЕР "СИЧЕВО ’99" ПОЧИНА ПРЕДРАГ МИЛОЕВИЧ - ДОАЙЕН 

НА ЮГОСЛАВСКАТА ЖУРНАЛИСТИКАПОД ЗНАКА НА 
АКАДЕМИК 
ЛЮБОМИР 
СИМОВИЧ

Милосвич. ”Ето го, докача ми
След кратко боледуване а Белград 

почина дългогодишният журналист на 
а. "ПОЛИТИКА” Предраг Милоенич 
на 99 години.

Милоеоич започва да работи в 
"Политика” през 1921 година, а между 
даете световни войни гой е кореспон
дент на вестника от Германия и Ан- 

След Втората световна война

човекът, отива на редовната си раз
ходка". Настигнах го и така заиоч- 

рачговор на улицата. Бяхнахме
подготвил фотокопия ня всички ст
атии от Лайпциг по времето иа 
Лайпцигския процес. Беше изнена
дан за направеното от мен. А след 
това ми разказа за ролята на "По
литика”, която изпратила Милоев-

Трпдицмонният литературен пленер а Саче- 
во. който вече девет годинв събирп поети и тпг 
сателн приключи снощи - два дни ио-раио оз 
обичайното. Срещите преминаха под знака на 
Любомир Симович, лауреат на тазгодишното 

за жизнено дело "Рамонда сербака" .

глия.
Милоенич с външнополитически ко- ич като кореспондент и единствен 

журналист 
ич казва, че влагал усилия обектив
но да съобщава за процеса, въпре
ки югославските политически ус
ловия и цензурни препятствия. Не
говите симпатии били на страната 

Георги Димитров и обвинените 
му другари Торглер, Попов и Та
нев.
"петдесетгодишен мъж, типичен 
българин, мургав, с остри черти на 
лицето, буйна и здрава прошарена 
коса, комунист”.

"Димитров занеше за писаното 
в "Политика”. Когато ние, журнал
истите, влизахме в заседателната 
зала, аз показвах първата страница 

"Политика”, често пъти с негова 
снимка”, ми каза Милоевич.

След освобождението, когато

ментятор до 1967 година, когато
, Но и като пенсионер той ни- 

"Политикн” и по този начин по-

сс пс- от Балканите. Милоев-признанис
На академик Симович, един от най-великите 

съвременни сръбски поети, който е известен и 
като драматург и есенст, беше посветена литра- 
турната вечер, състояла се във вторник в Ниш. 
За творчеството на Симович говориха Предраг 
Марковнч, Баса Павкович, Гойко Божооич и 
Саша Хаджитанчич, а авторът чете свои сти-

ненонира. 
шс зп ”Т~
чти осем десетилетия е активен жур- 

В "Политика” е обнародвалналпет.
много репортажи и кореспонденции от 
страната и чужбина и направил инте
рвю с Адолф Хитлер, Бениго Мусо
лини, Уинстън Чърчил, а на Лайпциг- 

нроцес 1933 година, на който е 
Георги Димитров, лъжливо об-

на

ховс. За Димитров той писал катоОсвен академик Симович, в тазгодишния 
пленер в Сичево участваха и Зоран Мнлич, Мо- 

Димич, Неделно Бабич, Петру Кърду, Васа 
Павкович, Предраг Марковнч, Горан Петрович, 
Ненад Шапоня, Лаело Блашкович и Игор Мп- 
ройевич, а техни домакини бяха нишките пи- 

Зоран Чирич, Горан Макснмович и Сте-

В.С.Б.

скпя
съден
винен за подпалването на Райхсгага,ма
Предраг Милосвич е специален пра
теник на "Политика”.

В своята "Антибиография” Мило- 
казва за себе си следното: ’ Ста-сатели 

ван Бошняк. евич
нах журналист на 19 години и останах 
сто почти едно столетие. Роден съм в 
1901 година. Журналистическата ми ка
риера беше с прекъсвания (два пъти 
след Втората световна пойна съм 
страняван от "Политика” като небла
гонадежден) повече от 70 години...” За 
работата на външнополитическите ко 
респонденти той казва: "Беше по-лесно 
да се критикуват чуждите режими, за
това нашият изглеждаше, че е по-до
бър”. Но въпреки това той бил 
от пет държави, за 
когато му било забранявано да пише в 
печа та, той се занимавал с превеждане 
на известни чуждестранни автори, ме

жду които трябва да сс споменат Лудвиг 
Фойербах, Франц Кафка, Хенри Дже
ймс...

на
ЗАВЪРШИ ФЕСТИВАЛЪТ НА 
ДЕТСКИТЕ ПОЕТИ "БУЛКА” от-

Между двете войни Милоевич е бил 
и няколко пъти специален кореспонде-

Димитров става министър-предсе- 
1946 година извикалдател, през 

Милоевич в София и лично му бла- 
за писането от Лайпциг.

ЛАУРЕАТ - ЗОРАН ВУЧИЧ
Постът Зоран Вучнч от Свърлиг е носител 
наградата "Булка” на Шестия фестивал на

нт от България и писал за тогавашните 
бурни политически събития.

Имах възможност два пъти да раз
говарям с Милоевич през 1973 година, 

работех върху темата "Отзву
кът на Лайпцигския процес в Югосла
вия”.

годарил
До края на живота си Милоевич 

остана активен журналист и акти
вен участник в политическите съ
бития в нашата страна.

Такъв беше Предраг Милоевич

на
детските поети в Цървенка. Втората награда си 
поделиха Кръстивое Илич и Градимир Стой- 
ковнч от Белград, докато третата награда по
лучи Милеса Илич от Горни Милановац. Пое
тът Любивое Ръшумович е носител на новата 
награда "Поетичен пръстен”, която се присъж
да на поет за изключителни резултати в съз
даването на поезия за деца. Между тазгодиш
ните десет финалиста на фестивала беше и на
шият поет Милорад Геров.

когатоизгонен 
които е писал. А

На улица "Жданова’ в Белград по
питах човек да ми покаже жилището на

като човек и журналист.
Богдан Николов

СТАРИТЕ
СНИМКИ
РАЗКАЗВАТ,,,

м. в.

БОСИЛЕГРАД От Емил Николов, който живее в София, получихме 
някои документи, които ще използваме за историята на 
града и средните училища. Неговото име е интересно 
поради две причини. Като български партизанин той е 
съдействал на югославските партизани и в първите дни 
на освобождението от фашизма (8 септемри 1944 година) 
е участвал в съвместните им активности. Роден е в Цари
брод през 1923 година, учил е в родния си град и заминал 
със семейството си в България през 1932. Второ, Емил е 
син на
нин, учил в родния си град, а по-късно преподавател в 
Царибродската гимназия след 1917 година, бил е учител 
и през 1921 година, когато вече Цариброд е бил в рамките 
на Кралството на сърби, хървати и словенци. Интересно 
е, че даже и през 1921 година в Цариброд са се задържали 
български учители, защото е съществувало демократи
чно виждане по сериозния въпрос за обучението на де
цата. Едва през 1922 година са назначени сръбски пре
подаватели, като едни от първите са били Александър 
Йончич и Чедомир Алексич. Тогава Стефан Баронът 
минава на работа като длъжностно лице в администра
цията на общината. Прякорът му БАРОН идва от участи
ето му в самодейните представления по време на 1 све
товна война и в тях той обикновено изпълнявал ролята 
на Хамлет или някой благородник, защото и с външния 
си вид - висок, красив, строен - е отговарял на изис
кванията за тези роли, а е участвал и декизиран като 
испански идалго на някои шествия за Заговезни.

Снимката, предоставена ми от Цветан Еленков, е мно
го важна, истоприческа и за това трябва да намери мя
стото си в архива на Народната библиотека в Димит
ровград.

Хубаво разгледах хората на снимката, но познах само 
пет-шест лица. Тогава ми казаха:

- Никой друг не може да ти помогне освен Сокол-Цоца 
Невлянски.

Отивам при Сокол. Намерих го в градинчето, на една 
пейка и с двама събеседници. Казах какво искам от него 
и той употреби два чифта очила: едните си носи пос
тоянно за далекогледство, а увеличителните изнесоха 
внуците от стаята. Че като погледна, че като почна да 
изброява! Старите ни съграждани ще изпитат нео
бикновеното удоволствие, когато видят снимката, на 
която пише: "Председател, кметове, счетоводител, касиер, пис
ари и отборници на общината Цариброд във времето от 1923-

Л а?
тег?—," ч !т. ш&ЪИЗЛОЖБА НА ТРИМА 

ХУДОЖНИЦИ-ЛЮБИТЕЛИ &
[ .

В Центъра на културата в Босилеград на 8 
септември беше открита колективна изложба 
на художниците-любители от Босилеград Мил
ко Александров, Станислав Тодоров и Алек
сандър Захариев. Тя показа, че и в нашата об
щина има талантливи за изобразителното из
куство хора, които творят успешно, но за съжа
ление те все още са анонимни.

Александров, който е журналист по профе
сия, се представи с десетина скулптури. Вси
чките са посветени на ужасите след бомбарди
ровките на НАТО срещу нашата страна и ст
раданията на хората. Сред експонатите особено 
място заема барелефът, посветен на жертвите в 
обстрелвания влак в Гърделишка клисура.

Пейзажите и портретите на Тодоров откри
ха, че тоя изявен преподавател по руски език в 
босилеградската Гимназия е успешен и като ху
дожник. На обикновения любител на изобраз
ителното изкуство е трудно да открие дали той 
е по-успешен портретист или пейзажист, поне
же в творбите му в пастелна техника "природата 
пее своята песен, а портретираните хора само 
що не проговорят”.

Грабват вниманието на посетителите и пей
зажите на Захариев, работник в цеха на ”3д- 
равйе”, който на младини се занимаваше с пое
зия. С изтънчен усет за детайли с темперна тех
ника, той успешно пресъздава природата и ко
гато се събужда и цъфти, и когато златистата 
есен е пълна с берекет.

Изложбата ще бъде открита всеки работен 
ден от 10 до 16 часа до 26 септември. По до
сегашните мнения на посетителите творбите на 
тримата ентусиасти са издържани и могат да се 
сравняват с творби на професионални худож
ници. Затова в Центъра обмислят идеята из
ложбата да бъде открита в някои от общините 
в Пчински окръг.

Е
шшСТЕФАН НИКОЛОВ - БАРОНА, царибродча-

АЯй

В центъра седят Аспарух Стоилков - председател на общината. Той 
имаше и брат Александър, женен за Гина, сестрата на Люба 
Хасанбегович. До него вдясно е Стефан Баронът, подпредседател на 
общината, до него Тодор Таратанзията - отборник, и Нака Соколов, 
отборник на земеделците. До Аспарух Стоилков седи Кръстю Иванов
- Фелшера, бащата на Ангел Бабараката,_ представител на 
здравеопазването, Лека Шошеин и Александър Йончич - отборници. 
Зад тях на първия ред стоят: Ставрия Гърбин, дългогодишен касиер 
на общината, зет на Серги Андонов, фурнаджията, и баща на Стоян 
Лафа; Петър Попов, обущар, представител на своя еснаф; Мичето 
Гърчето - сестрата на Стефан Гърчето, чиновничка дълги години. 
Люба Хасанбегович, тогава още мома, Тодор Бързака, гросист и 
после банкер. Останалите са: кметът на Пъскашия и с ръката на 
хълбока БоянТрънски, млад търговец тогава.
На най-горния ред се виждат: Васил фурнаджията, 
Димитров-Утата (вуйчо на д-р Спас Сотиров и художника Слободан 
Сотиров, брат на Дачинка и Тодорка, син на Димитри -тенекеджията, 
който е запоявал кубетата на царибродската черква без днешните 
осигуровъчни скелета и веднаж се е струполил от високото и ДъЛ[° 
лежал с повреден кръст), Ванча Разбоишки и Сава Ачик-Далавера
- с длъжността поляк, защитник на нивята от всякакви злосторниц ^ 
Забравихме главния счетоводител на общината, стоящ между Двв 
женски лица на снимката.

Саша

1926 година”. Лилия НейкояО

В. Б.
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ПО ПОВОД ЮБИЛЕЯ НА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ В ЦАРИБРОД (ДИМИТРОВГРАД)

ГОЛЯМ СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ЗЕМЕТРЪСНО 

ИНЖЕНЕРСТВО

” ДОМАШЕН УЧИТЕЛ” - ЗАРОДИШ НА 

ЖУРНАЛИЗМА В ЦАРИБРОД
Ако беше жив, ”Домашен учител” 
закачлив старец

Списанието "Домашен учител”
Цариброд през януари 1889 година, 
ина години след освобождението от турското 
иго, от баща Д. Д. Бъчваров-редактор. "Дома
шен учител е издаван в Цариброд като научно- 
литературно списание, а е печатан в София, в 
Българската народна печатница. Книжката е 
имала около 50 страници, цента й е била 60 стот
инки, а годишният абонамент е бил 6 лева. За 
по-добра продажба и разпространяване на спи
санието е имало и някои отстъпки за абонатите:

При абониране за 10 списания, единадесе
тият брой е бил безплатен 
година.

- При абониране за 20 списания, 21-то е било 
безплатно и е правена отстъпка от 10%.

- При записване за 40 и повече списания, две 
са получавани безплатно и е правена 
от 20%.

Писма, статии и др. са изпращани до г. Д. 
Бъчваров, град Цариброд, а поръчки и пари до 
Пейчо Стаменов (търговец) в град Цариброд.

Идейната и програмната ориентация 
санието са били дадени още в поканата от 23 
ноември 1888 година:

Списанието ще излиза всеки месец и в те
чение на една година и ще има следващите от
дели:

би бил 110-годишен белоглав, мъдър и помалкосега

Д-р Владо Стефанов М|
ТеНТ “ «“ДДипломни студии по пред 

Iранспортии системи" в Инсти 
тута за земетръсно инженерство и ин

те та

народът си”, редакцията предлага: ”1. Да под
новим читалищата, библиотеките... 2. да се тру
дим колко е възможно по-деятелно чрез сказки 
в читалищата и вън от читалищата да запоз
наваме народът си с истинската смисъл на кон
ституцията, със законите, с правата му и въобще 
с държаното устройство на отечеството ни и 3. 
да съставиме книжовни дружества, които чрез 
списание и издаване на разни книжки да разпрос
траняват по-подробно и по ясно горните и разни 
други такива полезни знания”. ... Накрая се каз
ва, че списанието излиза на малък формат 
(13x20 цм.), а увеличението на формата му зав
иси от читателите, от тяхното абониране и ”на- 
сърдчание”.

В първата книжка са печатани още:
Юридически отдел - запознаване и критиче- 

на законите, от 7 до 20 стр
Народни умотворения - Песните: "Султан и 

Ганко”, "Стоян и Марийка”, "Храни ми, мамо 
кончиту (кончето)”, записани от Н. Стоянов в с.

|цов е асис е родено в 
само десет-мета

рна сеизмология към Универ 
Св. Св. Кирил и Методий” в Ско 

пие. Роден е през 1958 год. в Щип, Къ 
дето работели родителите 
син на изтъкнатия 
нер Стефан Мицов от

си

му. Той е 
строителен инже- 

Босилеград и 
майка Олга, прогимназиална учителка 
от Райчиловци, Босилеградско. От 3- 
годишна възраст живее в Скопие, къ- 
дето завършва основно училище и гим
назия. През учебната 1977/78 г. се за- 

Строителения факултет в Ско- 
и през март 1983 год. се сдобива със 

званието

в течение на една

писва в 
пие

отстъпка ски преглед аница.дипломиран строителен ин
женер - конструкторска насока (спе
циалност).

- Благодарение на високата средна 
оценка по време на следването ми, са- 

след три месеца бях приет за про
фесионален сътрудник в Института за 
земетръсно инженерство и инженери 
сеизмология към Универзитета ”Св. 
Св. Кирил и Методий”, където и 
тоящем работя, разказва Мицов. - Го
лямото желание за наука ме накара ве
днага да запиша следдипломни студии 
и през 1991 год. успешно заштитих ма
гистърската работа на тема: "Експери
ментални и аналитични иследвания за 
приложността на изолацията и абсор- 
цията на сеизмичната енергия за кон
трол на динамичното отношение на

на спи-мо
АД-р Владо Стефанов Мицов

НАУЧНО-.ШТКРАТУРНО (ШИОАНИК..а ропейски и световни конференции в 
областта на ---

ИЗНИЗА ВСЬНИ МЪСЕЦЪ.

-----Ф* '

земетръсното инженерст
во, между които и на XI световна кон
ференция по земетръсно инженерство 
в Мексико и на XI европейска конфер
енция във Франция. За XII световна 
конференция, която ще се състои през 
2000 год. в Нова Зеландия е приет и 
негов доклад. Като сътрудник или ръ-

понас-
1. Юридически отдел - запознаване на насе

лението със законите.
2. Поминъчно-икономически отдел - описва

не на живота и обичаите на населението от разни 
страни на България.

3. Народни умотворения - песни, приказки, 
басни, гатанки и др., събрани от народа.

4. Географически отдел - по-подробни опи
сания на се

-5КНИЖКА I.ГОДНИ А I.

Редикторь: Д. Д. Бъчваровь.ководител е участвал в реализацията 
на многобройни научни проекти, фи
нансирани от Министерството на нау
ките на Република Македония.

В разговор с д-р Мицов узнахме, че 
много обича родния край на родите-

ла, градове, околии и окръзи с цел да 
се направи "едно подробно топографическо оп
исание на цяла България”.

5. Археологическо-исторически отдел - све
дения за различни намерени старини.

6. Книжовно-литературен отдел - ще съдър
жа български оригинални произведения и ин
тересни преводи на произведения от други на-

1МДЛНЛ ГА 1ГЬ г. ЦАГИКГОДг.мостови конструкции при интензивни 
сеизмични влияния”. Два месеца след 
това бях избран за асистент в Инсти
тута за следдипломни студии по пред- —

СОФИЯ
А НАРОДНА ПДЧАТМИЦА

1810.Д-р Мицов очаква тези дан да бъде избран за доцент в Института 
по предмета” Транспортни системи”» За неговия избор са дали 
съгласие всичките кадрови и Други университетски комисии» Рецен- 
зснтската комисия предлага д-р Мицов да бъде приет за доцент със 
следното мнение: ” Д-р Мицов има богата и плодотворна изследовател
ска, професионална и научна дейност, потвърдена с участие в реализв-1 
райе и публикуване на голям брой научни и професионални трудове, 
което потвърждава, че става дума за кандидат с потвърдени качества и 
способност зз самостоятелно и качествено провеждане на научно
изследователски развойни и професионални дейности от широката 
проблематика на инженерните конструкции и земетръсното инженер
ство”, ____________ ________ _ -

В"»|ЛГА1«СК »
;}

роди.
7. Библиографически отдел - книжовни све- Медвен, Котленско

Приказките ”Богаташкий син”, I част, запи
сана 1888 година в Калотина от Коста Пешов и 
”Цар и овчар”, подписана от Баба Ека (от 20 до 
34 страница).

От 34 до 36 страница е Книжовно-литера
турният отдел, където е печатан I дял на тра
гикомедията в 6 действия ”3а волята на хората”.

дения и критики.
8. Духовен отдел - статии за религията, дух

овни и религиозни сведения.
9. Разни - "който ще съдържа разни други 

полезни сведения и разисквания”.
В първата книжка, издадена през януари 1889 

година, на първите няколко страници редакция
та се обръща към читателите. Обръщението 
започва с Базовите стихове:

"Линее нащо поколение, 
навред застой, убийствен мраз: 
ни топъл луч, ни вдъхновение 
не пада върху нас.
Къде вървим - нс мислим твърде, 
посока нема в наший път.”

Те дават основния тон на обръщането към 
читателите.

Редакцията се сърди и упреква народа, осо
бено "интелигентите", че слсд освобождението 
са забравили народните идеали, интересите 
България и нейното бъдеще и това е "горчив 
факт”. "Ние заловихме един съвсем лош път, 
затворихме читалищата си, които ни възродиха, 
затънкахме книжнината, която ни разбуди, пле
снахме и една плесница на дружествата, които 
разпространяваха полезни знания и, в заменя на 
всичко това, заловихме се в партизански борби... 
с нечастни средства и още повече е нечиста 
цел...” На следващата, пета страница, особено 
ожесточено тя напада интелигенцията - "Не е ли 
срам за нас да очакваме препитанието си от едни 
служби и за служба да ставаме лакеи..." По- 
нататък, "за да можем успешно да помогнем на

Библиографическият отдел е на 37 и 38 стра
ница. В него се предлагат книги, списания, вест
ници, излезли от печат, които, по мението на 
редакцията, заслужават внимание и се дават най- 
основнитс данни за тях.

От 39 страница започва отдел "Разни” е Лю
бопитна статистика, след това са писмата от Ре
дакцията и Администрацията и Обявление, с ко
ето стигаме до края на първата книжка.

Ще се спрем на Любопитната статистика, къ- 
дсто в таблицата е дадено числото на избира
телите и числото на участвалите в изборите за V 
Обикновено Народно Събрание за 10 околии в 
България. "Вкупното число” на избирателите е 
било 73 372, а са гласоподавали (взели участие в 
изборите) 8307 избиратели, или само 11,3%. 
Най-лошо е било положението в Каваклийската

лите си и го възприема като свой. Още 
от малък по няколко месеца в годината 
е прекарвал в Босилеград и Райчилов
ци, запознал се с връстниците си, сп
риятелил се с тях и никога нс ги за
бравя. Заради това приятелство с връ
стниците си две години е играл футбол 
за ФК "Младост” от Босилеград. Нс му 
било трудно всяка събота и неделя да 
идва от Скопие в Босилеград, за да бра
ни честта на отбора.

- В Босилеград татко ми изгради 
съвременна къща и тук прекарвам ча
ст от годишната си почивка, а редовно 
- и през лятото, и през зимата - прекар- 

няколко дена. Радва мс, че

мета "Транспортни системи”. Щастлив 
съм, че работя в една световно позната 
институция, която разполага с най-съ
временни лаборатории и апаратури за 
изследване на строителни конструк
ции и тяхната отпорност на земетре
сения и която успешно сътрудничи с 
такива институции от най-развитите 
страни в света, изтъква Мицов.

Като професионален сътрудник и 
асистент Мицов с голям ентузиазъм и

на

упорит труд се ангажира в реализира
нето на голям брой експертни и научни 
изследвания от областта на инженер
ните конструкции, бързо овладява и 

научни дисциплини и специфични 
методи от областта на

околия, където от 6713 избиратели са гласували 
само 252 или 3,7% и в Пещерската околия - 3,9%. 
В изборите са взели най-голямо участие изби
рателите от Трънска околия - 26,6%, и Цари- 
бродска - 23,8%.

вам там понови на съпругата и на децата ми им харсс- 
прекрасните пейзажи от боровите 

зеленилото от ливадите, овощ-
изследвателски 
земетръсното инженерство. Публику
ва множество научни трудове 
докторската си дисертация.
”д-р на техническите науки’ получава 
през април 1999 година, когато успеш
но защитава дисертацията 
"Развитие на системи за контрол на 
вибрациите и намаляване на сеизмич
ните рискове при мостовите конструк
ции".

ват
гори,
ните и зеленчуковите градини, чистият 
планински въздух и прекрасната и чи- 

река Драговищица. Те обичат да 
отиват там, което ми доставя голямо 

Мицов и добавя,

и готви 
Титлата - Следва-

Цветко Иванов
СТЗ

си на тема: което отпечатате във вестника, 
е хубаво, коректно и истинно. 
Бихте могли да пишете повече 
за спорта и димитровградските 
местни общности. Повече би
хте могли да пишете и за об
разованието. Предлагам ви да 
въведете постоянна рубрика, в 
която ежеседмично бихте отра
зявали всичко онова, което се 
случва в Димитровградската 
гимназия и основните училища.

удоволствие, изтъква 
че особено доволен се чувства край ре
ката, където се занимава с риболов.

В Скопие д-р Владо Мицов живее 
собствена къща с щастливото семей
ство. Съпругата му също така е строи
телен инженер, голямата дъщеря е сту
дентка, по-малката - ученичка в средно 
училище, а синът е първокласник. От 
разговора с д-р Мицов разбрахме, че на 

години, покрай футбола, иг- 
баскетбал, и тенис, я сега в сво-

40 ГОДИНИ 
'•БРАТСТВО'’

КАКВО (НЕ) ВИ 
ХАРЕСВА ВЪВ 

ВЕСТНИКА

В

В научната дейност д-р Мицов се 
включва още като студент, 
тензивна няучно-изследвателскя рабо
та започва дя се занимава в Института. 
Като автор или съавтор досега е пуб
ликувал 22 научни и 68 експертни труда 
в домашни и чуждестранни списания, 
монографии, сборници и пр. Д-р Ми
цов, макар че е млад специалист, досега 
е участвал с доклади в домашни, св-

но с ин-

Владимир Николич, 
пенсионер от Димитровград:

"Братство” чета редовно от 
дълги години. Аз съм сърбин

по националност, но обожавам 
да чета вашия вестник и много 
съм доволен от него. Всичко,

младите
рал и
бодното време играе тенис на маса.

Богослов И. Янев Б. Д.

17 СЕПТЕМВРИ 1999 г.



ПЕТ СТОЛЕТИЯ НА ПОГАНОВСКИТЕ ФРЕСКИ (4) 1499-1999

ЕГЕЙСКИ ИСИХАСТИ В ПОГАНОВО
пъдния, непристъпен зп смъртните небесен 
спят. Иеихаетите били организирани в добре 
сплотени брптетвп и нс им сс нрлвел шум
ният живот и популярността. Дълбоко по
читали пророчеството и догмата за прише
ствието на Последния (Страшния) съд и виз
иите, свързани с него. Тия видения били из
ложени от исихасткия ногановски патрон 

Св. Йоан Теолог

но помещение за своите исихастки сеанси; 
по-раншните изследователи проявиха без
силие да разгадаят предназначението на то
ва помещение, наричано от тях "галерия” 
(въпреки че не общува с наоса);

- Братството поръчало от касториянски- 
тс зографи да изработят две чудесни дву- 
лицеви икони със сюжети и съдържание е 
унисон с исихастките им убеждения - "Хрис
тос Писта” и "Богородица Катафиги" ("Бо
городица Убежище”), а от тръбната "Чу
дото в Латом” ("Последният съд”); тази ик
она е световноизвестна и предизвиква у зри
телите потресващо впечатление;

- Исихастката склонност към съзерцания 
се оглежда и в избора на иконографската 
програма на фреските, предимно на алего
ричните сцени, каквито са двете "Премъд
рости” (на Григорий Богослов и Йоан Зла
тоуст) в певниците, "Визията на Григорий 
Александрийски” и под.; "Премъдростите” 
иначе много рядко се срещат в други хра
мове;

С какви аргументи подкрепваме предпо
ложението, че основатели на Погановекия 
монастир не са отделни личности, а колек
тив - пенхастко братство с егейски произход 
(остров Патмос?)?

Ръководени от стратегическите си инер- 
сси, османците позволили изповядване на 
православието и запазили йерархическото 
му устройство. Все пак, в условията на ос
манския порядък, черквата нс минала без 
отрицателни последици. Преди всичко бил 
сериозно разхлабен принципът на центра
лизма и субординарна подчиненост. Изчез
нал и авторитетът на бившите владетели- 
автократи, които отъждсстявали себе си с 
божествата.

Намаляла и икономическата мощна чер-

аностола и евангелиста 
(Богослов) в последното заглавие на Новия 
Запст, наречено от автора "Апокалипсис" 
("Откровение").

Че и ктиторите на Поганово били иси- 
хасти, гопорят следните факти:

- Абсолютно сигурно е, че братството 
съчинявали бивши аристократи-богаташи,
приели исихазма още в предосманско време 
(вижте текстовете на проф. д-р Марин Мла
денов по тоя въпрос), т.с. преди да сс за- 
калугерят;

- Техен религиозен покровител бил Св. 
Й. Теолог, който, изгонен от римските вла
сти, пребивавал в една пещера на остров 
Патмос, там и еътворил прочутото си съчи
нение "Апокалипсис", на Патмос от древни 
временп се намира монастир също с патрон 
Св. Й. Теолог;

- Колко много иеихаетите тачели най- 
любимия Христов апостол сс вижда и от 
факта, че образът му се среща на 5-6 места 
в Поганово; Последната (Тайната) вечеря 
като младеж; Разпятието; като правостоя
ща фигура на светец в преклонна възраст 
върху северната певница; навън в ниша на 
западната фасада, вероятно подновен към 
края на миналия век; най-сетне лика на Св. 
Й. Теолог срещаме в позата на зрял античен 
философ върху иконата "Богородица Ка
тафиги";

- Погановското кубе над наоса се състои 
от 7 (не 8, както твърдят мнозина автори) 
прозореца. Това нс е случайно - те са пре- 
фигурация на седемте черкви, които Св. Й. 
Теолог основал в Мала Азия; въобще, све-

сквата.
При такива обстоятелства в Егейската 

област, където от край време са били кон
центрирани внушителни религиозни потен
циали - монаси, среи, дякони, пзкушеници, 
епископи, богослужебни книги, икони, хра
мове, монастнри и пр., сред духовенството 
възникнали колебания, разслоявания, пре
ния. вражди, секти и своеволия. Ортодокс- 
нитс монаси проявявали особена нетърпи
мост към колегите си исихастн, дори ги про
гонвали.

Исихасткото течение укрепнало на Бал
каните още преди османското нашествие и 
намерило много привърженици дори между 
владетелските слоеве. Иеихаетите вярвали, 
че може непосредствено да се общува с Бога 
чрез прилагане на специална сеансна тех
ника. В затъмнени пространства, при пълна 
тишина и мълчание те съсредоточавали по- 
геда в пъповете си, изпадали в транс и за
почвали да се виждат окъпани в блажена 
светлина, подобна на оная. която излъчвал 
Иисус Христос при преобразяването си на 
Таорската гора. Иеихаетите били убедени, 
че тази светлинна енергия еманира самият 
Господ и че тя е веществената връзка с от-

- Иеихаетите предпочитали анонимност
та, зашото пренебрегвали актуалния свят, 
затова те не оставили накакв аследа, имена 
или свои портрети за ктиторството си; инди
кативно е, че по същото време в монастира 
"Метаморфозис” ("Преображение”), нами
раш се върху гръцките Метеори, който съ
що е зографисан от касториянците, като 
ктитори се подписали монаси с характер
ното название "Последните братя” и т.н.

Какви мъки са сполетели егейските иси- 
хасти и са ги накарали да се отправят към 
Поганово? Споменахме едната - жестоките 
разколи между православното духовенство

Хоризонтален план на погановекия 
монастирски комплекс: с номер 8 е 

означена триетажната кула, най-високата 
точка на храма; партерът представлява 

вътрешно преддверие, първият етаж 
исихастка "лаборатория", вторият етаж е 

камбанария и наблюдателница

щеното число седем се среша на много ме
ста в "Апокалипсиса”;

- Принудени да потърсят ново убежище, 
подходящо за упражнеяване на исихастката 
практика, патмоските исихасти се спрели в 
изолираната, мистична, трудно достъпна 
котловинка в долното Поермие;

- При строенето на новия монастир с ори
гинален архитектурен план - наос и кула в 
единствен корпус - иеихаетите проектирали 
първия етаж от кулата като напълно тъмно, 
трудно досегаемо, акустично-херметизира-

и отклоненията от установените християн
ски догми. Обаче не могат да се отхвърлят 
поне още две причини.

с. к.
В следващия брой: Още веднъж - чий е 

Погановският монастир?

Примариус д-р АНТОН АНТОНОВ

ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕФОРМАЦИИТЕ НА 
ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

Водоравно:
- Прозорче 

или място в уч
реждение за об
служване на кл
иенти. 5 — Жи
вотно, живеещо 
във вода. 9 — Го
ляма повърхно
ст от земното 
кълбо, покрита 
с дълбока соле
на вода. 12 —
Мекотелно жи
вотно с черупка, 
което пълзи .много бавна 14 — Физиономия, 
муцуна. 16 — Междуметие, с което най-често 
се изразява силна скърб или болка. 17 — 
Обляга се, крепи. 19 — Град в Източна Сърбия. 
20 — Обединени политически сили (съкр.). 22
— Столицата на Перу. 24 — Съюз на комунис
тите (съкр.). 25 — Междуметие. Означава: а. 
радост, удоволствие 6. съжаление, неприятно 
чувство в. закана и т.н. 26 — Вълшебна формула 
на Али—баба от "Хиляда и една нощ". 29 — 
Граблива птица със закривен надолу клюн и 
много силно зрение. 31 — Събира плодове, 
като ги къса. 32 — Илия (гальовно). 33 — 
Разработвам с рало или плуг земя за посев. 35
— Безцветен газ, който се състои от въглерод 
и водород; горящ; съдържащ се в светилния 
газ. 37 — Муха (сръб.). 40 - Пъкъл (син.). 41
— Инициалите на югославски футболен 
циалист; бивш старши треньор на "Атлетико", 
Мадрид. 42 — Малкото име на българския 
диригент и композитор Табаков. 44 — Късо 
изречение, написано не с обикновени букви, а 
с разни образи и други знаци, та трябва да се 
отгатва. 46 Женско име. 47 — Вид папагал. 
48 — Фамилното име на настоящия генерален 
секретар на ООН.

Отвесно: 1 — Образ в романа на Самюел 
Бекет. 2 — Междуметие. Означава: а. недовол
ство, досада 6. радост, възторг. 3 — Мета- 
лоработник, който си служи главно с пили, 
длета, чукчета и свредели (мн.). 4 — Малкото 
име на босненския политик Ганич..6 — Ду-

1

ЛЕЧЕНИЕ С 
КОРСЕТ И ГИПС
Ако ъгълът на извивката при ско- 

лиозата е между 25° и 50°, лечението се 
провежда с корсети или гипс в комби
нация с упражнения.

Напоследък почти не се употребяват 
корсети от гипс . Тяхното място все по
вече заемат корсети от пластмаса. Ко
рсетите са по-практични и децата ги въз
приемат по-леко. Те могат да се събли
чат за лична хигиена (при къпане). Пре
поръчва се под корсета да се носят па
мучни потници без ръбове, защото ръ
бовете могат да предизвикат дори и мал
ки ранички (декубитуси). На местата с 
най-големи гънки, каквито са пазвите,

Изглед на гибозитета преди и след 
лечението с корсет и упражнения

ховен водач у мюсюлманите. 7 — 2 и 20 буква 
от азбуката. 8 — Автотранспортно предприя
тие (съкр.). 9 — Малкото име на холандския 
футболист Ван Бастен. 10 — Организацион
но—тактическа военна единица в пехотата и 
някои други родове войски. 11 — Между
метие. Означава: а задоволство или незадовол- 
ство б. пожелание. 13 — Лятна къща, извън
градска къща сред природата. 15 — Заплаха, 
опасност, угроза (мн.). 18 — Град в Италия на 
Адриатическото крайбрежие. 21 — Пес, псе, 
куче (мн.). 23 — Област в Индия. 26 — Прия
тна слаба студенина, хладина. 28 — Който още 
не е узрял. 30 — 12 и 15 буква от азбуката. 31
— Столицата на Швайцария. 34 — Порода 
(син.). 36 — Женско име. 38 — Междуметие. 
Означава: а. боен вик на войски при атака б. 
вик за радост, тържествен поздрав, победа. 39
— Названието на бивш попрок състав от Шве
ция. 43 — Шестият тон от музикалната гама. 
45 — Обединени нации (съкр. — сръб.).

като последица от изпотяването може да 
се стигне до зачервяване на кожата, ото
ци или ранички (декубитуси). За да се 
предотвратят такива неприятности, нео
бходимо е от време на време корсетите 
да се събличат и кожата под тях да се 
масажира с алкохол, а след това да се 
втрие талк.

Неодходими са също така и периоди
чни - през два или три месеца - контроли 
от страна на лекуващия лекар, за да се 
извършат корекции на корсета. След ед
на година корсетът трябва да бъде сме
нен с нов, понеже междувременно детето 
е пораснало, а той е малък. Корсетите 
трябва да се сменят винаги, когато се 
скъсат или отслабнат.

Корсетът трябва да се носи ежеднев
но. Позволено е събличането само за 
кратко време, когато се извършва лична 
хигиена. В никакяв случай корсетът не 
трябва да се съблича и да не се носи по 
няколко дни, а след това отново да се 
облича.

Освен това е необходимо пациентите 
ежедневно да правят прпоръчаните от 
специалиста упражнения. Ако се носи 
корсет, а не се правят предписаните уп
ражнения, лекуването е непълно и не да
ва очакваните резултати.

_ Следва -

спе-

Решение на кръстословицата 3 
Водоравно: 1 — Мара 5 — Пир. 8 — Поща- 

11 - Андро. 13 - Шило. 15 - Ас. 16 - Л(азар) 
К(уртеш). 17 - Кон. 19 - БИ. 20 - ТМК. 21 
— Каканиже. 24 — Алба 25 — И(лие) Н(ас- 
тасе). 26 — К(офи) А(нан). 27 — Арау. 28 - 
ОШ. 29 - "Роки". 30 - Иска 32 - Ар 33 ' 
Пале. 34 — Мак. 35 — Мерак. 37 — Ти. 39 
Нада. 41 - Илок. 42 - Мирка 43 _ А(лексан- 
дар) Н(иколич).

Изглед на извивката преди и след 
лечение с корсет и упражнения
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МАЧ МЕЖУ ПОБРАТИМИ СРЪБСКА ФУТБОЛНА 
ДИВИЗИЯ - ГРУПА НИШФК ” Балкански” ФК Жупа” (Александровац) 0:0

7 септември"» пе“Я На °свобожДе"и<=™ на Димитровградска община на 
футболните ^ткТпТР°ВГРаД “ ИГра пРиятелска Футболна среща между 
сандровац ЖупскиРИ ™ ГраДовете побРа™ми- Димитровград и Алек- 

Въпреки факта, 
визия) играха

КОНКУРС
за разпределяне 

таменти на
МНОГО ШАНСОВЕ 

- ЕДИН ГОЛ
”БСК” (Буяновац) : ”Радник” 
(Сурдулица) 1:0 (1:0)

на солидарни апар- 
юридически лица за 

трайно ползване
мо община Дими^>овСградНГсрокРот 15епКИ ЛИЦ° ',атеритоРи»т°
на конкурса във в. Бротто^лп „п!п А СЛеА пУ6ликУ»ането 
апартаменти. Р Да д дот искове за солидарни
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имат всички юридически лица, които 
солидарно жилищно строителство.
| кандидатстване

Балкански”, и ”Жупа”(член на Сръбска ди-

• По повод 25-годишнината от побратимяването, на мал- 
вГ=СТВО Председателят на ОС в Димитровград Никола Стоянов 
връчи признания на председателите на двата отбора.

че иКанят се в

При твърде приятно време за 
игра, на 12 септември в рамките на 
VIII кръг от първенството в Сръб
ската футболна дивизия - група 
Ниш, на игрището в Буяновац се 
срещнаха "БСК” и "Радник”.

Победиха домакините с 1:0 с гол 
на централния нападател Митич в 
29 минута.

Футболистите от Сурдулица

ТРЕТА ПОБЕДА 
НА ”ЖЕЛЮША”

ПРОДЪЛЖАВАТ 
СЪСТЕЗАНИЯТА 
ПО АТЛЕТИКА

Правото да участват 
отделят средства за

Към молбата за 
доказателства:

1. Общ брой работници

1. Брой на работниците без квартири

3 Брй на получените по-роно солидарни апартаменти
4 Доказателство за средната нето заплата 

за предходната година.
Молбите с необходимите 

сията за разпределяне на 
митровград.

Непълни и

” Желюша” —” Темац” 2:1 (1:1)

В спортния център ”Парк” пред 
около 300 зрители желюшани осъ- 
ществиха трета поредна победа и 
се наредиха в самия връх на табли- 
цата, докато. това е първото по
ражение за "Темац”. Голмайстори 
бяха Зоран Христов в 37 отдуспа и 
в 88 минута за "Желюша”, а Велк- 
ович в 30 за 'Темац”. Жълти кар
тони получиха Алексов от "Желю
ша” и Митич от "Темац”. Черв 
получиха Стефанов от "Желюша” 
и Живич от "Темац”.

се прилагат и следните Душица Деянова, Йелена Ник
олова, Йелена и Ивана Владими
рови на 25 и 26 т.м. ще участват в 
състезанията по многобой, които 
бяха отсрочени поради агресията. 
Състезанията ще се проведат на 
стадиона в Ниш. Треньорът Алек
сандър Марков очаква добри резу
лтати от димитровградските лек- 
оатлетки.

още от началото на мача прило
жиха затворен вариант на игра. 
Повече защитаваха своята врата, 
отколкото да атакуват вратата на 
домакините. Целта им беше да гра
бнат една точка от горещия терен 
в Буяновац. "Бункерът” им обаче 
не оцеля. В 29-та минута със стра
хотен изстрел Митич улучи целта 
и раздуха илюзиите на сурдулича- 
ни. След това футболистите от Су
рдулица промениха ритъма на иг
рата. Отвориха се и започнаха да 
атакуват вратата на съперника.

През второто полувреме гости
те се стремяха да изравнят резул
тата, но не успяха, а домакините не 
се задоволяваха само с единия гол. 
Продължаваха да атакуват и има
ха няколко чудесни шансове, но вр
атарят на гостуващия отбор Дисич 
и този път ловко и майсторски 
спаси няколко опасни удара на пр
отивника. Общо взето, мачът бе
ше интересен и привлекателан за 
2000 зрители. Домакините се пред
ставиха като по-добър отбор и 
съвсем заслужено победиха и ук
репиха позициите си в средата на 
таблицата.

В следващия (девети) кръг сур- 
дулишкият отбор ще бъде дома кин 
на ФК "Житораджа”.

в предприятието

документи се доставят на Коми- 
солидарни жилища към ОС в Ди-

ненавременни молби няма да бъдат разглеж- ени
дани.

СРЕЩА-РЕВАНШ В 
СКОПИЕКОМИСИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА 

СОЛИДАРНИ ЖИЛИЩА 
ОС ДИМИТРОВГРАД 

Председател 
Данчо Стоянов

МАЧЪТ Е ПРЕКЪСНАТ
Група спортисти (отбор по ма

лък футбол) от ГТП "Балкан” от 
Димитровград пребивава на 7,8 и 9 
септември в Скопие-Македония, 
където играха среща реванш сре
щу отбора на Съюза на скаутите 
от Македония. Да напомним, че 
македонците по време на агресия
та донесоха в Димитровград хума
нитарна помощ.

Мачът завърши без победите
ли-^^ и се игра в зала. Най-вероя
тно тези срещи ще станат тради
ционни от май месец следващата

ФК ”Напредак”-ФК ” Балкан
ски” 1:0 (0:0)

В рамките на шестия кръг от 
състезанията в НФЗ футболис
тите от Димитровград гостуваха в 
Алексинац, където се срещнаха с 
отбора на "Напредак”, който до 
този мач заемаше последно място 
на таблицата. Въпреки добрата иг
ра, "Балкански” не успя да осъще
стви предимство. Съдията Зоран 
Паунович от Ниш още от самото 
начало реши да помага на домак
ините и повече от възможното и 
като че ли едва чакаше да прекъс
не мача. Това се случи в 58 -та ми
нута, когато поради втори жълт 
картон играта трябваше да напу
сне М. Стоянов от "Балкански”. 
Футболистите от Димитровград го 
обиколиха и той, тичайки назад, 
падна, уж някой го е ударил. Това 
бе достатъчен повод за прекъсва
не на мача.

ОБЯВА
Продавам къща е дворно място от 1000 м2 в село Луковица, 

близо до училището. За сведения на телефон 010/362-130 Гро
здана Веинович

НА ГКПП "ГРАДИНА" КРАЙ ДИМИТРОВГРАД

ЗАЛОВЕНА КОНТРАБАНДИСТКА НА 
НАРКОТИЦИ година. Димитровградчани посе

тиха Водно и присъстваха на мача 
между СРЮ и Македония.Контрабандистка на наркотици откриха в средата на миналата сед

мица югославските митничари от ГКПП "Градина” край Димитровград. 
Бояна Глигориевич (28 години) от Парачин се опитала да премине през 
митническия пункт пеш, със скрит около талията си един килограм 
хероин. Хероинът бил подложен на химически анализ. Оценява се, че 
плененният хероин на наркопазара струва най-малко 100 хиляди динара.

Д.С.
м. я.

БОСИЛЕГРАД

ДВЕ ОСМОСЕПТЕМВРИЙСКИ 
СПОРТНИ МАНИФЕСТАЦИИКонтрабандистката е в предварителния арест. Срещу нея ще започне 

съдебно дело.
Б. Д. В рамките на отбелязването на 55-годишнината от освобождението 

на Босилеградска община от фашизма, в Босилеград се проведоха две 
спортни манифетации: мач между първия и втори отбор на ФК 
"Младост” и шахматно състезание между ШК "Младост” и шахматисти 
на пенсионерската организация.

Във футболния мач двата отбора на "Младост” играха наравно - 4:4. 
От първия отбор с добра игра се прояви М. Йойич, който отбеляза 
всичките четири гола за своя тим.

Шахматният мач се игра на пет дъски, а по-добри бяха шахматистите 
на ШК "Младост", които записаха четири победи, докато отборът на 
Сдружението на пенсионерите отбелязаха само една победа (Стоичко 
Ангелов срещу Пене Стоянов). За ШК "Младост” играха: Владимир 
Захариев, Йован Стоилкович, Предраг Трайков, Драголюб Величков и 
Пене Стоянов, а за отбора на пенсионерите: Стоичко Ангелов, Боян 
Митрсв, Панайот Дойчинов, Кирил Тодоров и Милан Стоев.

"ЦАРИБРОДСКО ЗЛАТНО КОТЛЕ" Освен агнешко, царибродчани знаят да подготвят 
"рибешко” и в това ни увери проведеното миналия 
петък първо съревнование по приготвяне на рибена 
чорба, което организира дружеството "Сокол” от 
Димитровград със съдействието на рибарското дру
жество и спонсорството на "Комуналац”.

На брега на Нишава - там, където ентусиастите 
това лято направиха плаж - се събраха 13 специал
исти да варят рибена чорба. Макар че съревнова
нието беше насрочено за 16 часа, зяпачите започнаха 
да се събират един час по-рано, всеки ”с чиния, лъ
жица и филия хляб". До 19 часа вечерта, при яркото 
осветление на специално поставените за това слск- 

всски състезател, в 13 котлета

НАЙ-МАЛКО КОТЛЕ ■ 
НАЙ-ВКУСНА ЧОРБА

м. я.
трически крушки до 
чорбата беше готова. Специално жури, съставено от 
двама професионални готвачи и третия готвач-лю
бител (комуто "гурманлъка" се вижда по корема и 
когото всички признават като такъв), имаше 
стина трудна задача да оцени коя чорба е най-вкусна. 
Пред какво предизвикателство се изправиха говори 
фактът, че нито една от 13-те чорби не е оценена с 
по-малка от 4 точки. Тук се оценяваха вкус, аромат, 
изглед, обстановка... Накрая журито еднодушно оп
редели за най-добра чорбата на Нада Новкова,

наистина малко котле и на импровизирана

На 17 септември 1999 година се навършват Щ 
СЕДЕМ ГОДИНИ от смъртта на нашата мила и 
непрежалима съпруга, майка, свекърва и баба

БОРКА СОКОЛОВА 
(1932-1992)

от Враня, родом от Д. Любата

Вечно ще пазим спомените за нейната доброта, 
мъдрост и човеколюбив.

Поклон пред светлата й памет!
ВЕЧНО СКРЪБЯЩИ: съпруг Сокол, синове Анани и Леонча, снаха 

Снежана и внуци Никола и Марко

най-
:

която

я свари в
верига. Тя беше наградена с истинско котле за приг- 

рибена чорба. Второто място спечели Ясна 
Соколова, а третото си поделиха Ана Костова и Со-
отвянс на

На 18 септември 1999 година се навършава 
една година от смъртта на нашия баща, брат, 
дядо и вуйчо

фрони Геров.
Най-добре уредена обстановка, която 

пачите, безспорно беше тази на Саша Колев, чиято 
чорба също бе кандидат за награда. Още една 
града за обстановка, втора, спечели Сава Дойчинов. 
А за всички посетители на съревнованието (а те тази 
вечер бяха наистина много) "Комуналац" сготви цял 
казан рибена чорба, така че едва ли някой от тях тази 
вечер не е опитал от нея.

шашна зя-
СТЕВАН ИГОВ 

от Гоин дол, живял в Бор 
Вечно ще живееш в нашите домове.
По този повод на 18 септември в 11 часа ще 

посетим гроба му на Тиабарските гробища в Пи
рот. Каним близки и познати да ни придружат.

Опечалени: дъщери Даниела и Ивана със семействата см, съпруга Гор- 
даиа, сестра Емилив, Вале и Васа със семействата си, Мирослава, 

Емилив и Влада със семействата си и други роднини.

на-

Надя Новкова със своите "помощници" и 
спечеленото котле

А. Т.

17 СЕПТЕМВРИ 1999 г,
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ТЕЖЕСТ
Миналия петък и Димитроигр- 

ад за пръв път успешно бе ор
ганизирано съревнование по го- 
твене на рибена чорба е 13 уча
стници* За внушителността на съ
ревнованието особено допри
несоха и членовете на журито: те 
тримата, начело със Сретсн Шефа, 
отчетоха на кантара ЗШ ки
лограма и то преди да са опитали 
от всичките 13 чорби.

ОРАТИ СЕ
Овия дни мс срете пощарат и ми рече;
"Маичо, имаш писмо!”
"Кво имам?" - питуйем га, оти ми се причини рече 

"писмо", а я еве десетима године надзад преко пощаратога 
добивам само общиискье ткаиице

"Писмо, Манчо!" - повтори он и ми га тутну у рукье.
"Брей, мислим си я, кой се йе сетил за мене? Откико 

уведомо теливонье, писма манумо да пишемо. Че си идем 
дома, та да прочетим на лезет!"

И варкам се я, доодим си дома, а от вратата окам на бабуту 
да тури кавето. Понамести се на миндерат и га отвори:

"Здрасти Манчо,
ти мене не знайеш, ама я твойте рабушйе млого добре 

знаем и горе-доле могу да ти кажем, доволън съм. Истина у 
дзаднье време иоистънеше, требе ножчето що режеш 
рабушйе, да се йе поутупило, та понекига ми се чини кока 
гладиш с перце. Ама айде, това могу и да ти простим оти не 
може све човек да износи на видело мърсне кошулье нарочно 
ако су тея кошулье на коджабашийете.

Елем, тия рабуш за айдуците не ти йе лош. Истина йе: 
на коти ш е се млого и све разносе- Само Манчо, има йедън 
мънечък проблем: защо бре си загазил у плитакат и 
баламосуйеш ситну рибу? Защо не се гмурнеш у по-дълбок
ото, да видиш какви тълсти айдуци има там? Искрадоше бре 

род и държаву, сви виде, ама сви си затвараю очи, демек 
не виде, а ни лук йели ни на лук мирисали! Они бре Манчо, 
не иду с торбе и джакове по польето, седу завадени у вотелье, 
не поте дупетия кико ситните айдуци, а с йедно шарканье 
на молив или с йедно ока нье по теливон труп а ю милиони- 
Не може толкова големе и толкова млого цистерне никой 
да не види, а на пумпете нема капчица навта за оранье! Куде 
иде тая навта и за кога? А ако имаш стискавац, подуши с 
нос, па кажи на тия народ! Удари им йедън рабуш, може и 
да падне некому на акъл да попроговори. Орати се, млого се 
орати, и за навтугу, и за цигарете, и за това дека некикви 
големци натрупали цела богатства на гърбинуту на си- 
ромащиюту. Орати се йоще дека теквия закон не вача, демек 
ко мечкьете, никой не смейе да гьи пипне, дека све бичи 
повързани кико свинска црева, дека и тия що требе да гьи 
гоне си оближу пърстите и си затвараю очите- Айде Манчо, 
ръчни по тия подмулье да видиш кво се крийе там И да

за плачанье на данък.г СЪВЕТ ЗА 
НАЧАЛНИКА У

\

Мпчллник на полиция минава с 
кола на червено. Полицаят, който 
контролира движението, го спира, 
започпа да му се кара и иска да 
плати глоба. Но след като разбира 
с кого има работа, започва да му се 
извинява и да го съветва:

- Господин началник, друг път 
внимавайте когато минавате на че
рвено, понеже не се знае дали ня
коя будала няма да мине на зелено 
и да ви удари.

црепнята, Господ да го убие. Тогава съседът им 
казал, че половината хляб, който го няма, са изяли 
преди малко със сиренето и да донесе и другата 
половина от хляба-погачата да си доядат сире
нето.

|ШГЯТ№Та''|ГПТШ1ТЯУЯше
БОРОВСКИ

ИСТОРИЙКИ
и на

Маанджията навел глава и оттогава не се ка
рал на жена си.***

В Борово живеел един селянин - голям ”маан- 
джия”. Постоянно намирал някоя махана (недо
статък) на жена си: уж не умеела да омеси хубав 
хляб, да сготви хубаво ядене и пр.

Едно утро жена му изпекла хляб и го помък
нала от огнището - да се "поистищи” в црепнята и 
си влезнала в стаята. По това време в ”ижата” 
влезнал един съсед, роднина на жената, и откъс
нал половин хляба, сложил го под пазвата, а дру
гата половина върнал в црепнята и похлупил с 
вършника. Влезнал в стаята, където бил маанд
жията с жена си и децата и им казал, че жена му 
изпекла хляб и го праща да закуснат със сиренце. 
Всички се нахвърлили върху топлия хляб и го 
изяли, а мъжът-маанджията се погладил по ко
рема и казал:

- Комшо, имаш късмет с женитбата, какъв 
хубав хляб омесила жена ти. Поне веднъж моята 
да омеси такъв хляб, да се наядем, та да пукна. 
Никога не бих й казал лоша дума.

Тогава съседът се обърнал към жената на ма
анджията и й казал да донесе от хляба в ижата. 
Отишла тя, вдигнала вършника и се развикала: - 
Леле, Боже, някой ми откраднал половин хляб от

Двама боровци, съседи и приятели, много си 
живували и се помагали. Единият бил малко по- 
заможен, имал хубави ниви и ливади, добър до
битък, но нямал добър алат (брадва, коса, тър
нокоп и др) за работа. По-сиромашният имал до
бър алат и съседът му постояно взимал, а брадва, 
а търнокоп, а нещо друго, да си свърши някоя 
работа.

Веднъж взел брадва на заем, работил нещо на 
дръвника, а след това оставил там брадвата и си 
влезнал вкъщи. Собственикът на брадвата се при
мъкнал без някой да види и я взел. Вечерта оти
шъл да си я търси от съседа. Той свил рамене и 
казал, че някой я е откраднал. ”Добре - отвърнал 
притежателят на брадвата - ще отидем в Скър- 
веница при циганина - ковача, който я е правил, 
той ще направи друга такава, а ти ще заплатиш.

Така и станало. На връщане се отбили при 
по-бедния, пили по чашка-две и когато по-замож- 
ният си тръгнал, другият му казал: - Комшо, вземи 
си брадвата, тя е твоя. Вчера аз си откраднах моята 
брадва, защото нямаше друг начин да те накарам 
и ти да си направиш хубава брадва.

видим имаш ли стискавац или и по-иатамо че залагаш дупе 
у ПЛИТКОТО-"

Потражи да видим кой ми това пише, ама ядъц. Отдоле 
написано: "Йедън съзнателен гражданин"!

Значи, бъзля! Оче я да вадим кестенье из жарту с голе 
рукье, а он да се вука после кико йе смеял да каже све и за 
свакога А убаво ме изпоти док четео писмото. Съга га 
обърчам у рукье, мачкам га и се мислим кико да му отго
вори

"Слушай Бъзльо!
Знам дека млого се орати! Сви знаю све и за свакога орате. 

Тека по-рано запраи ижу, а некой се запитал: "Одека му 
паре?" И не се само запитач, него седъл и написал до 
Комисию за изпитиванье порекла имовине. Разтришаше ми 
дрешкьете, ама накраят видоше дека свак човек през живо- 
тат може да стигне да си напраи ижу и дека смо стискали с 
бабуту свак динар, та кига дойде старос да не ни подритую 
снае и зетове и да не смитамо на унуците. После видоше 
дека и тея комисийе су празне пушкье, па гьи укьинуше-

Та сакам, Бъзльо, да ти кажем ако истина знайеш нещо, 
пърс да кажеш: "Е тия се йе нагребъл със 

заобикалянье на законат - кажи га!" Немой тека: "Орати се"! 
Млого пути тия що орате от мууту прае слона. А да 
шашардишу народ, орате за милиони, па и за милиарде. Е, и 
нещо друго ми пада на памет: ако йе истина да може да се 
крадну милиони и милиярде, па нийе истина смо млого 
богата държава! А я кико гледам народ не ми се чини тека. 
Та тека: нека свак орати, ама да не млати!

м Па еве-Цветко Иванов
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