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ьряфстНоI ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СР ЮГОСЛАВИЯ!

г. * ЦЕНА 2 динара
първата колонка ОЖИВЕНА ДЕЙНОСТ НА ШЕФА НА ЮГОСЛАВСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ В НЮ ЙОРК
1ШСР0Р)МШГ ООН НЕ СМЕЕ ДА БЪДЕ ФАКТОР НА 

ПОДКРЕПАТА ЗА ТЕРОРИЗМА В КОСМЕТ
Цели три месеца не бя- 

ха достатъчни на бандити
те с белите кечета и черни 
мисли да склонят да пре- 
дадат помощ на СРЮ тХ?°ВаНОВИЧ К°1!И ^нан обси*а> че лично щс сс ангажира за ускоряване на процедурата по оказване на хуманитарна 

няколко пип ппмптнип каквито и да онло предварителни политически условия * Срещи с Мугабс, Нюома и Бутсфлика и разговори с 
няколко дипломат,,ческ„ ръководители * Среща и е бившия американекп държавен секретар Хенри Кисинджър 

През първата вечер, веднага 
след пристигането си в Ню Йорк 
във

престъпническото 
оръжие. Вместо безпре

кословно да изпълни задъ
лжението от документа на 
най-висшия орган на плане
тата - Съвета за сигурност 
на ООН - и да обезоръжи 
терористите, КФОР продъ
лжава и крайния срокът (19 
септември), определен пак 
от Съвета за сигурност, с 
цели две денонощия, за да 
прибере трофейното и да 
позволи на протежетата си 
да укрият най-съвременно
то оръжие, получено от 
НАТО.

си

На приемите, които бяха ор
ганизирани по този повод от ше- 

вторник. шефът на юго- фовете на делегациите на Алж- 
славската дипломация Живадин 
Йованович

ого °Т събеседниците на минис- 
ТЪР Йованович в Ню Йорк из- 

" ' разиха загриженост и откровено
несъгласие с тази постъпка, с ко
ято на практика се легализира 
една терористична организация 
и то под егидата на Обединените

Ш
ир и Намибия, министър Йован- : 

се срещна с генерал- ович се срещна и с президентите ’М: •’’! 
секретар на ООН Кофи Мугабе, Нюома и Бутефлика и

разговаря с дипломатрическите •; ?! ”3 
Наистина това беше кратка ръководители на Украйна, Габ- 

среща на един от приемите по он, Мозамбик, Ангола, Босна и 
повод откриването на тазгодиш- Херцеговина. На следващия ден 
ната сесия на Общото събрание, преди обед 
но Анан беше добре подготвен разговаря с шефа 
за съдържателен обмен на мне
нията с югославския външен ми-

НИЯ I
Анан.

нации.
Резолюцията на Съвета за

сигурност е напълно ясна: импе
ративно се възлага демилитари- 
зация на т.нар. АОК, което зна
чи изземане на комплектното -

р Йовановичминистъ
на диплома

цията на Египет и с бившия аме
рикански държавен секретар 

нистър и подчерта, че той лично Хенри Кисинджър, а след обед 
ще се ангажира за ускоряване на беедва и с ръководителите на ди- 
процедурата по оказване на ху- пломациите на Ангола, Кения и 
манитарна помощ на Югославия Куба. 
и то без каквито и да било пред-

тежко и леко - оръжие от терор
истите, а след това и пълен де
монтаж и разпускане на тази зл- 
осторническа организация. Но 
КФОР направи първото нару
шение на резолюцията, когато 
се съгласи с етапното тримесеч
но разоръжаване на "АОК’’. По 
този начин терористите, техните 
опекуни и повелители спечелиха

"Проблемът за разоръ
жаването на албанските 
терористи не е сред тях, ко
ито и без това нямат намер
ение да се обезоръжат, а 
на Запада" - констатират 
лондонските медии и оце
няват: “Вместо със силата 
на оръжието да възложи 
спазване на срока, британ
ският генерал Майкъл Дж- 
ексън преговаря с терорис
тите!?! Няма значи ултима
тум и закана за употреба на 
сила. Преговаря се!“

А преговарянето озна
чава съгласуване на стано
вищата на две равноправ
ни страни - търсене на ком
промис между тях. КФОР - 
според Резолюция 1244 и 
споразумението от Кумано- 
во единствената военна си
ла в Космет, и терористич
ната “АОК“ са значи рав
ностойни патрньори!

И КФОР предложи ком
промис - “трансформация" 
на престъпническата въо
ръжена терористична орга
низация в лъжецивилен, 
"хуманитарен" 
корпус с 5000 души.

Фарсът с “транс(КФОР)- 
мацията" на "АОК"на пок
ровителите на терористите 
се вижда, може би, като ло
гична крачка, защото по то
зи начин се спасяват от от
говорност носителите на 
насилието и хаоса в Кос
мет. Но, както тези дни зая
ви в Ню Йорк шефът на юг
ославската дипломация, тя 
преди всичко е трагична, 
защото се провежда под ег
идата на ООН. Могат ли по 
силата на същата тази ло
гика и терористите на ЕТА, 
ИРА, в Корсика или Даге- 
стан да очакват подобна 
"транс(К)формация"?

Може би, ако и там бъде 
изпратен някой си 
КФОР.

Във всички тези разговори
варителни политически условия, между другото доминираща тс- 
Тази помощ би трябвало да се ма беше нарушаването на Резол- 
оказва на "широка основа" и да юция 1244 на Съвета за сигур- 
обхване и разрушените инфрас- ностза Косово и Метохия, което

ениетруктурни обекти. Живадин Йовановическалира с т.нар. споразум
По време на тази среща беше между КФОР и "АОК” за пре-

договорен и по-обстоен обмен връщането на тази терористич- най-прякото участие на предста- ракетите и най-севременните
на мненията между Анан и на- на организация в квазицивилен вителя на ООН в Косово Куш- оптически и електронни уреди,
шия министър през следващите "Косовски защитен корпус". То- нер, как го и на генералите Кла- получени от НАТО, или платени
дни в Палатата на нациите.

достатъчно време да укрият вси
чкото добро оръжие - заедно с

(На стр. 2)рк и Джексън, поради което мн-ва срамно дело е извършено с

В ТЪРШИЧ СЕ СЪСТОЯ 65-ЯТ ВУКОВ СЪБОР

БЕДСТВИЯТА И ВРАГОВЕТЕ УДРЯТ ПОДЛО
♦Зверове ни бомбардираха и продължават да ни унищожават *Нс смеем да се откажем от Косово *Едннството на Сърбия и Черна гора 
е по-силно от ония, които не знаят към кос пристанище плават *На събора говори д-р Милован Боим

Йован Зебнч, иоДпред-В неделя в Тършич сс състоя 
заключителното тържество на 65- 
я Вуков събор. В долината на ре
кичката Жсравия се събраха мно- 
гобройни почитатели на делото на 
Вук Караджич, пред които говори 
проф. д-р Милован Боич, подпред
седател на правителството на Ре
публика Сърбия.

- Вук ни учи да бъдем умни, каза 
Боич и добави, че по земята ходят

човешки ликове. - Та- 
зверове ни бомбардираха и 

продължават да ни унищожават.
- Не смеем да се откажем от

Ни 65-я Вуков събор в Тършич прг 
седатсл пи съюзното правителство, Чедомир Миркович, съюзен мин
истър зи кул турно н научно сътрудничество с чужбина, д-р Ритко Марк- 
оинч, подпредседател на правителството на Сърбия, д-р Йово То- 
дорович, републикански министър па просветата и председател па Ор
ганизационния комитет ии Буковия събор, делегация'па ЮВ, оглавена 
от генерал-полковник Сърболюб Трапкопич, командващ Първа армия 
па ЮВ, Йгош Пурпч, ректор па Белградския университет, съюзни и 
републикански депутати, иродстаиители ии съюзни и републикански 
органи, лауреати ни Вукопити нигриди п много други гости.

игьстпихи:

Косовски

несговора сс разрушават и най-го- кович откри изложба от картини 
лемите. Сговорът изгражда наша- на Оля Иваницкн "Великаните на 
та къща, а разумът я пази. Нека да миналото отвориха вратите на бъ- 
покажем най-сетне, че сме научи- дещето". 
ли собствената си история и сме 
извлекли поуки от нея, нека да не 
се разрушаваме отвътре, п да по
кажем, че сме сговорни. Делбите 
ни костваха много - пагубните им 
сметки пристигат и днес. Да жи
веем без зверове с човешки лик
ове, да бъдем хора, достойни за 
Вук и неговото дело.

В продължение на тържество
то ансамбълът за народни песни и 
танци "Коло” изпълни етно-пред- 
ставленисто "Хорото - вълшебен 
кръг", в което участваха и актьори 
от Белград. Във възпоменателна
та библиотека на Вуковото въз
поменателно училище председате
лят на Културно-просветната об
щност на Сърбия Милисав Милсн-

и зверове с 
кива

Косово, защото, ако направим то- 
откажем и от Вук, и отва, щс се 

себе си - подчерта подпредседател- 
правителството на Сърбия. ОМй ма1№Ш0ОТ[Еят ня

Той изтъкна и следното:
- Ние трябва да пазим единст

вото на Сърбия и Черна гора, кои
то са отгледали Вук. Трябва да бъ- 

съзнателни за това, чс сдин- 
Сърбия и Черна гора е 

по-силно от ония, които не

Милован Боич
проблеми. Защото, ако с омраза 
отговаряме на омразата, с какво 

завърши тази омраза? Нима 
Вук не ни е научил, че ако не мож- 

да предотвратим бедствията, 
поне можем да ги намалим?

Нашата умност никога не е би
ла спорна. Спорен е нссговорът, 
който не позволява на умността ни 
да сс изяви, както и ненавистта, 
която я обезценява. Със сговор сс 
създават и най-малките неща, а е

дсм
ството на щс
много
знят към кос пристанище плават и 
;; които нито един вятър не е по 
волята им. Единството на Сърбия 
и Черна гора е много по-силно от 

които отдавна отплаваха п

ем
на

ония,
чуждо пристанище и на които чуж- 

командва, С обич, а не с ом
раза трябва да решаваме нашите

НОВ денец
В. Боговв



'гютт ся оългшяООН НЕ СМЕЕ ДА БЪДЕ ФАКТОР НА 

ПОДКРЕПАТА ЗА ТЕРОРИЗМА В КОСМЕТ В БЪЛГАРИЯ Е ГЛАСУВАН НОВ ВАЛУТЕН ЗАКОН

ЗАПЛАЩАНЕ С 

БЪЛГАРСКИ И 

ЧУЖДИ ПАРИ

множения и Босна(От стр. 1) подобно нм ир 
принцип, да "обучи и оборудпа”и 
т.няр."цивилен корпус с ноно 
количество оръжие.

Предупреждавайки за тази

Македония на югославска тсри- 
това 
като

със спечелените от нпркотрафи- тория. Едновременно е 
ка нари, както и да се подготвят ООН се явява пред света 
за "трансформация'’ в друга ма- фактор на пряката подкрепа на 
флотска въоръжена организпц- тероризма, така че, макар и про
ля, която ще действа католостза нично, може да се постави и пъ- 
дестабллнзацля в региона.

опасност, югославската делега
ция, водена от министъра на въ
ншните работи Живадин Йован- 
ович. в Палатата на нациите в 
Ню Йорк и извън нея разпръск
ва положителни сигнали, насто
явайки за реално осъществяване 
ни гласуваната от Съвета за си
гурност резолюция - нито по-ма
лко, нито повече от това. Не се 
осъществяват и разпоредбите от 
Резолюцията, в които се настоя
ва за личната и имуществена си
гурност на жителите в Космет, 
говори за Косово като мултист- 
ническа общност в пределите на 
Сърбия и Югославия, а члено
вете на нашата делегация с пъл
но право подчертават пред събе
седниците, очевидно заинтере
совани за диалог, че Югославия 
консекнентно осъществява Ре
золюция 1244 и очаква това да 
прави и световната организация.

Висшите събеседници на ми
нистър Йованович проявиха ин
терес и симпатии към усилията 
на Югославия и нейното ръко
водство за обновление на стра
ната, укрепване на независимо
стта й,както и към оправданите 
искания Югославия да получи 
равноправно място в междуна
родните организации.

на све-проеът дали под знаме то 
Пред многобройннге си съб- топната организация ще се до- 

еседнпци в Ню Йорк министър пусне такова "трансформир 
Йованович специално подчерта, ц на терористите от ИРА, ЕТА 
че като въоръжена формация, или насепаратистичнпте еектре- 
която изигра ролята на пехота на мис ги в Корсика или Да теста и? 
НАТО но време на въздушните
удари срещу СР Югославия, чко друго, освен крачка напред 
т.нар. АОК не съществуваше сл- към стабилизацията на обстано- 
ед приключването на агресията, «ката в Космет и в региона, при- 
понеже югославските войски я знава се, че със знанието на 
бяха унищожили. Но, въпреки КФОР терористите са укрили 
че във всички валидни договори оръжието си в стотици погреби, 
и документи е прецизирано, че в включително и в бази в Албания 
Косово не е позволено прнсъст- и Македония,за да парадиратсл- 
вието на която и да било въо- ед рова с предаването на остар- 
ръжена формация, освен войск- яло, трофейно оръжие, дори и с 
ите под егидата на ООН, беше пушки без затвор и ловджийски 
изигран фарс със съживяването карабини. И челниците на 
на една военно напълно но- НАТО, и западните медни знаят, 
бедена терористична органнза- че терористите са предали мак- 
ция, за да може тя да се "транс- снмално 10% от оръжието си. 
формира" в лъжецнвплен, ”ху- Покровителите на терористите 
манитарен” корпус под воала на 
световната организация. По то
зи начин се допринася за секв

ане

Българското Народно съб
рание гласува миналата седмица 
нов Закон за валутата, според 
който от следващата година за
плащането в страната може ле
гално да става с левове и чужда 
валута.

С новите предписания се пре
движда българи и чужденци да 
могат да внасят в страната нео
граничени суми чужда валута, 
при което е задължително пред 
митническите органи да се дек
ларират сумите над 5000 лева 
(2700 долара). Според стария за
кон българските граждани тряб
ваше непременно да декларират 
всяка сума чужда валута, която 
внасят в страната.

Ог началото на следващата 
година българите ще могат без 
деклариране на митницата да из
несат от страната 5000 лева или 
съответстващата сума чужда ва
лута. До сега от страната може
ше да се изнесат само 2000 лева 
или равностойна на тази сума в 
чужда валута.

С новия закон се предвижда

възможността за регистрация на 
обменни бюра в Министерство
то на финансите в срок от 14 дни 
след откриването му. Досега за 
това беше необходимо разреше
ние на Централната банка.

С новия закон се намаляват 
рестрикцииге при плащане с чу
жда валута, което ще допринесе 
за приближаването на България 
към Европа, посочи премиерът 
Иван Костов на пресконферен
ция, като подчерта, че фиксира
ният от валутния борд курс на 
българския лев към еврото 
(1:1,95583 лева) ще си остане не
променен.

С досегашния закон се забра
няваше плащането в чужда ва
лута, а опитите на някои от депу
татите в Парламента да бъде 
гласувано продължаване на тази 
разпоредба, с цел да укрепне до
верието в родната валута, про
падна с обоснованието, че така
ва забрана е "рецидив на отми
налите времена’" и че левът е до
бре защитен чрез свързването 
си с еврото.

Тази постъпки означава пси-

могат да смятат този фарс за ло
гична крачка, обаче тя в пълна
степен с гава трагична, когато се 

лацнята на терора и насилието разбере, че се провежда под егн- 
срещу сърбите и всички други дата на ООН и че - поне засега - 
проюгославски настроени граж- световната организация си мъл- 
дани в Космет, спасяват се от от- чи. С такова прекрояване на те- 
говорност носителите на наси- рористичната организация безо- 
лнето и хаоса и продължава да се чливо се нарушава Хартата на 
прехвърля хаосът от Албания и ООН, а НАТО ще получи шанс,

ДОКУМЕНТИ (1)Г| еветнадесет “цивилизовани" държави, ходимо цяло едно десетилетие, за да обезо- 
ХДчленки на НАТО, цели 11 седмици бом- ръжи сепаратистите и терористите на "АОК". 
оардираха Югославия, за да се "осуети ху- Ако, напук на тази резолюция, не ги прео- 
манитарната катастрофа" на над един мил- брази в национална гвардия. На коя нация!? 
йон косметски албанци. Прицел на самоле- Та нали косметските албанци са национално 
тите на НАТО бяха рафинерии и нефтопро- малцинство в Югославия?

одачът на шиптарските терористи Хашим

ГЕРМАЮ-АМЕРШШАТА
В документа се намират исторически данни за Косово и Мстохия, 
хронология на събитията и фактите за тази сръбска покрайнина, 
конто обясняват корените на сегашните конфликти и интересите 
на великите сили, смесени с дейността на албанските сепаратисти

Космет вече няколко месеца заема водещо място в световните 
медии и освен журналистите, с тази тема се занимават и политици, 
и историци, а не са малко и онези, които било поради незнание, 
политически причини или поради подкуп, изтласкват истината на 
заден план и, съзнателно или не, допускат да бъдат впрегнати в 
политическата кола на своите страни.

Много познавачи на косметската история и действителност пре
днамерено си служат с нан-груба фалшификация и те могат много 
по-лесно да се разобличат от онези, които, поради незнаене на 
фактите, са се впрегнали в дневната политика.

Така например на Интернет, както и в огромното мнозинство 
на водещите западни медни, дори и в научните разисквания и книги, 
в хронологията на историческите събития в Космет, позовавайки 
се на Енциклопедия Британика, като исторически факт се посочва, 
че при заселването си в Косово и Метохия сърбите заварили предци 
на днешните албанци като коренно население.

Тези твърдения обаче не са подкрепени с исторически, матери
ални или каквито и да било други доказателства. Този, на пръв 
поглед незначителен факт може да има и има многозначни после
дици.

води, електрически централи и далекопро
води, мостове и жилища, болници и фабрики, 
училища и детски градинки, радио-телевиз- ниците си. Неговият сънародник Бечир Ос- 
ионни центрове и предаватели... Сега, когато мани от Дреница, дългогодишен работник в 
десет милиона европейци - сърби, Черногор- управлението на пазара в Косовска Митро- 
ци, българи, словаци, румънци и други граж- вица го помни като крадец. "Носеше щайги на 
дани на Югославия от различна национ-

Тачи се котира много зле сред сънарод-

пазара, биеше се по кръчмите и крадеше не
само от продавачите, но и от ку- 

пувачите. Той няма никакво 
=2 образование-завършил е са- 
[$у мо два курса от някакво сред

но училище, а сега какво ли раз
говарят с него световните политици - пита се

алност - са застрашени от хумани
тарна катастрофа, най-бога- 
тите "западни демокрации" 2. 
стягат санкциите срещу една 
суверенна европейска държава и я 
претворяват в балкански Гулаг.
Г^лиятелният италиански седмичник "Есп- Османи и добавя - Той ще играе ролята на 
Оресо" обнародва връзките на актуалния водач дотогава, докато слугува на американ-
президент на Черна гора, Мило Джуканович с ците." 
босовете на неаполската мафиотска органи- лед скандала в американското посолство 

в Колумбия във връзка с дистрибуциятазация "Камора". Досието на прокуратурата на
4000 страници показва, че връзката на наркотици посредством дипломатическа- 

между мафиотите и черногорските власти да- та поща, медиите в Холандия разкриха учас- 
тира от 1993 година и че главното звено е тието на персонала на холандското посол- 
тогавашният представител на Републикан- ство в Лагос в "транспорта" на 400 нигерийски 
ската камара в Рим, а сега външен министър момичета, които се занимават с детска прос- 

Подгорица Бранко Перович. Благодарение титуция. Понеже "западните демокрации" 
"единствната светла точка на Бал- все още не могат да открият свои 

каните" - Черна гора - е най-важната тран- в Белград, тази роля поемат представите- 
зитна спирка за трафика на цигари на амери- лите им в Космет. Няма да е чудно, освен 

мултинационални компании "Филип център на наркомафията, Космет наскоро да

около

СЪЗДАВАНЕТО И РАЗЦВЕТЪТ НА СРЪБСКАТА 
ДЪРЖАВА В КОСМЕТ

в
Областта Косово и Метохия е населена със сърби още от идва

нето им в района на Средните Балкани през VII век, а през XIV век, 
особено през първата му половина, по времето на царството, имен
но на територията на днешния Космет Сърбия достига материален 
и духовен разцвет, какъвто не е отбелязван нито по-рано, нито 
по-късно през нейната история.

Според всички запазени до днес документи и исторически фаК‘ 
ти, по това време Сърбия несъмнено е била една от на й-раз витите 
страни в тогавашна Европа. За това, между другото, свидетелстват 
косовскометохийските манастири, построени от тогавашните сръ
бски владетели.

Едва когато под натиска на турците сърбите започват да се 
преселват от Косово и Метохия, особено след Голямото преселение 
на сърбите през 1690 година и по-късно, турците са довели на 
Космет албанско население, на което са давали различни привиле 
гии и сръбска земя.

Много историци в света днес, както и политици, полагат о1 
ромни усилия за да доказват, как територията на Косово и Метохия 
открай време уж била спорна и как за нея винаги са се води 
спорове и войни.

посолствана него

канските
Морис" и "Рейнолдс". Нима сега не е ясно стане и световен център на детската прости- 
защо черногорската полиция стреля срещу туция. 
югославските граничари, когато при опит за 
нелегално влизане на югославска територия 
на Скадарско езеро те заловиха албанския нобил (Украйна) се е родило едно бебе. Ро- 
гражданин Андриан Чауш . дителите на малката Мария, която утре ще
Г""1° случай първата годишнина от прими- навърши един месец и за която лекарите каз- 
1 !рието, което баскийската ЕТА обяви на 16 ват, не тя е здраво бебе, през рялото време 

1998 година, испанското правите- укривали бременността на майка й, страху-

генция Итар-ТАСС съобщи тази седмица, 
че за пръв път след катастрофата в Чер-

септември
лство призова сепаратистите окончателно да вайки се да не ги преселят от тази опасна 
предадат оръжието си. Както върви изпълн- зона. Все пък животът продължава, 
нението на задължението от резолюция 1244 
на Съвета за сигурност, на КФОР ще е необ- В. Богоев
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ИЗЯВЛЕНИЕ НД ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА ООН
РЕПУБЛИКАНСКИЯТ МИНИСТЪР НА ИНФОРМАЦИИТЕ ПРЕД ТВ ВРАНЯ:

КОФИ АНАН:
КОСМЕТ Е 

ИНТЕГРАЛНА 

ЧАСТ НА СЪРБИЯ
Ко.мст”, заяян Ана. 1 *'.о™Ч.сявав

““
нснитс нации

ЗАПАДЪТ ИСКА ДА ПОКОРИ 

СРЪБСКИЯ НАРОД
*Част
нашатаот нашата територия е окупирана от НАТО и този факт съществено влияе върху събитията в 

- стРана, заяви Алсксандар Вучич
Днес цяла Европа е покоре

на, единствено отстоява една ма
лка страна - Сърбия, което 
новната причина защо ние пред
ставляваме проблем на заладни-

озина от тях имаха срещи съсзл- дония, Унгария, Босна и Херцего- 
одеите, каквито са Робин Кук, вина, Албания и навсякъде около 
Герхард Шрьодер и други. Те се- нас. А какво получиха от това Ру
га имат смелост да пътуват по мъния, България и останалите ст- 
Сърбия и да говорят, че Сърбия, рани и дали живеят по-добре, от- 
ето, е предала Косово и Мето- колкото по-рано? Живеят по-ло- 
хия. И това говорят най-големи- 
те стрхливци, онези, които през 
цялото време се застъпваха за бардирани, ние живеем по-добре 
всичко, което е в противовес с от тях- Какво получи Македония 
интересите на страната и народа от еДно такова слугуване на амери- 
- подчерта Вучич и добави: - В канците, при което не говоря за 
Косово и Метохия насилствено македонския народ, а за тамошния 

режим и Георгиевски, който е аме
риканска марионетка и няма нищо 
да получи.”

Подчертавайки, че силните на 
деня в света се застъпват за ко-

е ос-

във
мандат да установи 

поръчва се от Палатата на Обеди
те сили, на т. нар. "демократични 
страни”, както сами се провъз
гласиха, желаейки на всяка цена 
да унищожат, да покорят Сър
бия, изтъкна републиканският 
министър на информациите Ал- 
ександар Вучич във вторник ве
черта по Телевизия Враня, 
исията "Резервирано време”.

’ Сърбия като страна на гор
ди, честни и достойнствени хора 
се противопостави по най-добр- 

начин на агресията на злодеи
те от НАТО, без мощни ракетни 
системи и самолети, обаче ние 
притежавхме нещо, което те ни
кога няма да имат: голямо сърце 
и много повече храброст, защо- 

защитавахме

шо.
И въпреки че 78 дни бяхме бом-Генералният секретар на Обе

динените нации Кофи Анан 
черта в интервю за телевизионна
та станция СиЕнЕн, че Косово и 
Метохия са "интегрална част на 
Сърбия”. В емисията на тази те
левизия ”Лейт едиешън” Кофи 
Анан подчерта, че в Космет 
ществява суверенитетът на Сър
бия, респективно на Югославия и 
че това е утвърдено и с Резолюция 
1244 на Съвета за

и критиките му, отправени 
рее на шефа на цивилната

Бернадр Кушнер, генерал- 
кретар на ООН Кофи Анан 

каза, че, може би по разбираеми 
причини Тачи и другите желаят 
зависимост (на Космет), но Куш
нер няма мандат да установи незав
исима държава в Космет”.

За появяването на Тачи в Па
лата на нациите протестно писмо 
до генералния секретар на ООН 
изпрати шефът на постоянната 
мисия на Югославия при ООН, 
сланикът Владислав Йованович. В 
протеста, който е изпратен до Ко
фи Анан от името на правителст
вото 
гото се

по ад- 
мисия напод-

ООН
ният се

в ем-
влезе най-голямата световна си
ла, където, освен в няколко ен- 
клава, почти и няма сърби, което 
означава, че през цялото време 
КФОР е имал задачата да окаже 
пълна подкрепа на шиптарските 
терористи да изгонят със съвме
стни сили 
от Косово.

Говорейки за Кушнер като ”съ- 
рбофоб”, Вучич подчерта, че той 
още през 1993 година се застъпвал 
за бомбардиране на Белград. ”Те 
не искат да провеждат резолюция
та на Съвета за сигурност на ООН 
и такава, каквато е”, подчерта Ву
чич.

не-
се осъ-

ия
совски, респективно шиптарски 
корпус в Космет, Вучич подчерта,

"това не е предвидено с нито 
един международен акт, но за това 
особено се ангажира Кушнер”.

Сравнявайки някои сегашни съ
бития с възникването на фашис
тка Германия преди Втората све
товна война, когато Даладйе, Чем- 
бърлен и Молотов отстъпили по 
време на падението на Чехослова
кия и Полша, Вучич изтъкна, че 
според онова, което е направено 
тогава, "Хитлер е бил малко дете 
по отношение на Клинтън”.

Той каза, че и по-нататък ще 
помагаме на сърбите, останали в 
Космет, и ще правим всичко въз
можно за завръщането на времен
но разселените жители,както и на 
нашите държавни органи. КФОР 
не може да остане вечно, понеже 
има едногодишен мандат.

Спирайки се на дейностите на т. 
нар. Съюз за промени, Вучич каза, 
че всеки може да провежда митин
ги, доколкото те са организирани в 
съответствие с валидните закони.

"Проблематично е обаче, че те
зи партии, които се борят за власт, 
се застъпват да постигнат това без 
избори, знаейки, че не могат да по
бедят."

"Когато някой не скрива, че се 
среща с Роберт Гелбърд и когато 
по време на агресията гостува на 
Шрьодер и Кук - очебиещо е, че се 
касае за американски слуги.”

"Съюзът за промени обещава, 
че когато дойде на власт ще има 
много пари", каза Вучич и продъл
жи: "На кого американците дадоха 
пари? Получиха ли руснаците и по
край толкова обещания, обогатиха 
ли се българите, румънците, маке
донците, мюсюлманите в Сарае
во? Не са. Всички живеят бедно, 
освен отделни лица, конто служат 
като политически експонснти."

Говорейки за продължението 
на медийното насилие срещу на
шата страна, министър Вучич оце
ни, че "във всички съседни страни 
агресорът е разположил свои про
пагандни постове, с предаватели и 

за излъчване на пс-

сигурност. 
Отговаряйки на въпрос на жур- 

налиста за появяването на водача 
на терористичната т.нар. АОК 
Палатата на

сръбското население че еп.
по-

в
то отечествотонациите, където ал

банската постоянна си.мисия при 
ООН му организирала прескон
ференция, което е преценено 
безпрецедентен случай. Кофи Ан
ан казал, че очевидно Тачи не раз
бира някои неща.

На молбата да коментира от
ворените сепатаристки изявления 
на Тачи за независимост на Космет

"Имаше и такива, които кри
тикуваха това, като например 
Сръбското движение за обнов
ление и Съюзът за промени. 
Още в началото на стълкнове
нието в Косово и Метохия те на
стояваха да дойдат силите на 
НАТО в Космет, да приемем 
споразумението от Рамбуйе, ми

на СР Югославия между дру- 
посочва, че това е безпре

цедентен случай, понеже Тачи е
като

водач на терористичната органи
зация на шиптарските сепарати
сти, който от югославските съде
бни органи е осъден в отсъствие за 
убийство на полицай.

"Западът иска да подчини ср
ъбския народ и да намери и у нас 
същите послушници, каквито на
мери в Румъния, България, Маке-

ТАНЮГ\

ВРЪЗКА НА КОСМЕТСКИТЕ ШОРИОТ
Неопровержим факт е, че на тази територия никога не са вою

вали сърби и албанци, каквито до XI столетие не е имало на сръб- искат да наложат този национален възглед за себе си и света на 
ските етнически територии, а доколкото е имало, техният брой е цялото човечество и да го принудят да се откаже от собствената си 
бил малък и незначителен.

Като единствена сила, която доминира в съвременния свят те

история.
Сръбският народ не може да се откаже от собствената си иден-Впрочем не съществува нито едно материално доказателство,

пък паметник от периода на Средновековна Сърбия преди тичност, нито пък от миналото си, за да приеме американската 
идването на турците през 1389 година, който пряко или косвено да действителност, както не можеше да се откаже от Косово и Мето- 
говори за албанско присъствие в Космет. хия, въпреки че тази част на Сърбия дълго време е била в състава

на Отоманската империя.
След Балканските войни Космет става най-напред съставна ча

ст на Кралство Сърбия. От 1918 година, заедно с майката родина, 
влиза в състава на Кралство Югославия, новата държава на южните

нито

АЛБАНЦИТЕ КАТО СРЕДСТВО В РЪЦЕТЕ НА 
ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ВЛАСТНИЦИ

съставна частнаОто-Едвам след като тази територия станала 
майската империя (от Косовската битка през 1389 г. до Балкански гс 
войни 1912/13 г.) турците населват албанско население на терито
рията, от която предварително са изгонили сърбите.

За привилегиите и получаването на възможно повече и по- 
сръбска земя заселените албанци приемат мюсюлман

ска вяра и стават усърдни изпълнители на турските зулуми срещу 
сърбите.От тогава датира враждата, дори и омразата между албан- 
ците като мюсюлмани и православните сърби, огромно число от 

съгласили да се лотурчат и да приемат исляма. 
Напразно съвременните подкупени историци като Ноел Малк- 

олм се опитват да докажат, че открай време Космет е бил уж спорна 
най-напред между сърбите и турците, а след това и

славяни.
НЕЧИСТАТА ПОДАИИЧЕСКА СЪВЕСТ НА АЛБАН

ЦИТЕ
Това не се случи по волята на великите сили, които кроиха във 

Версай съдбата на Европа и на нейните народи, а затова, че тези мощни 
държави бяха разбрали значението, което за сърбите и за Сърбия има 

територия с 1500 сръбски православни манастрири - ядрото на

качествена

тази
сръбската православна цръква в Печската патриаршия.

Оттогава до днес в Космет са налице най-тежките видове узурпация, 
бандитизъм, тероризъм и разбойничество на косовекометохийскитс 
албанци, които своевременно били заселени тук от турските власти, за 
да попълнят празното пространство, създадено след преселването на

които не се

територия

се появяват много 
ез XVIII век и

сърбите под влиянието на турската тирания.
Никога през историята албанците не са могли да се освободят от 

нечистата си поданичсска съвест, която с разпил у тях вековният чужд, 
турски ярем. Поради това остава безрезултатен и техният опит през 1878 
година, е основаването на Призренската лига, да обединят всички тсри- ретранслатори 
тории, населени с албанци.

Тогавашните усилия на албанците нс бяха насочени към освобож
даването от чуждия ярем, а поданичсско обединяване в рамките 
чуждата империя. Този свой манталитет албанците запазват до

тоявайки да лотурчат колкото се 
между другото и посредством албанците, които

предимно като средство в ръцете на чуждестранните властници или 
вътрешни управници.

Малко са или по-точно много са редки примерите малко са или по Космет и Метохия като люлка на

ихологично-пропагандннте емис
ии на "Гласът на Америка", Радио 
"Свободна Европа” и други, опит
вайки да разпространят в Сърбия 
свои информации. Заради това и

на
в световните наши

ст бскГгя пъпжавности духовност, на културата и цивилизацията, ■■ в ода между двсте световни войни отношенията между албан- разрушаваха нашата коплектна 
като гръбначна бита и ядро на националното съзнание и иден- „ото и славянско население сак: изостряли^ съответствие ^намесата

веиЬ^^^Л^и^^ризнаят/чеотисманстона лс.нПГс цветя в ръцете посрещна като добре дошли германските и бави: 
вей 1ки ис.ори , ия б(1 означавало все едно и да се счупи гръбнакът италианоки окупатори, надявайки се, че те ще решат националния им 
на*националната идентичност на един народ или да се отнеме ис- аъпрос.
на национална 1а им Германия и Италия обаче не направиха това, а подобно на турците
торическа га му памег. онези, които нямат собствена по.ран0| само използваха албанците, служейки е некомпетентните им и траотно информиране. Така ще ус-

Това могат да напР ' лучяятсамериканците, които, нсдозРели лидери зп осъществяването на собствените си стратегически пеем да осуетим медийната агре-
национална идентичност, как ь у , или да изтласкат и Ге0политИчески цели на Балканите. сия, която се води срещу нашата
:^адС1ГГиМ:оС=Г иВГиояЯал„а Идентичност и истори- (Следва,

ческя памет.

дни.

"Тази западна машинария мо
жем да побнедим с истината, обек- * 
тивния подход, с факти и безприс-

страна".
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ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОО НА ЗВК В ДИ
МИТРОВГРАДНА ПАНАИРА НА ТЕХНИКАТА В ПЛОВДИВ

29 СЕПТЕМВРИ - ДЕН НА СРЮ НЕПОКОЛЕБИМИ 

БРАНИТЕЛИ И 

РОДОЛЮБЦИ
ПалкинитсВ дени ни югославското стопанство на панаири над 100 бизнесмени от Западна Европа 

II Русия ще разговаряте представители нп наши фирми за стокообмен и делово сътрудничество

Стопанството нп Съюзна република Югославия 
ще б ъде представено на Панаира на техниката в Пло
вдив, който ще ес състои ог 27 септември до 3 октом
ври т. г. На тази известна стопанска манифестация, 
която събира фирми и бизнесмени от Балканите, Це
нтрална и Западна Европа, Русия, бившите съветски 
републики и арабския свят, ще участват двадесетима 
югославски стопански центрове и фирми от Белград,
Ниш и Нови Сад.

29 септември ще бъде Ден на Югославия, на който, 
както е оповестено, над 100 бизнесмени от Западна 
Европа, Балканите, Русия и други страни ще разго
варяте представители на наши фирми за стокообмен 
и делово сътрудничество.

Председателят на Търговско-промишлената па
лата на Пловдив тези дни е поканил за участие в 
панаира представители на стопанските камари от 
Ниш. Зайчар и Лссковпц, е конто пловдивските сто
пански дейни подд ържат традиционно добри долови 
отношения. Представителите на регионалните кама
ри от двете страни ще обсъдят възможностите за

по-тесни стопански връзки, като разчитат на ус- 
епободнатп търговия, за която трябва 

да сс договорят правителствата на СР Югославия 
и България.

На тазгодишния Панаир на техниката 
хничсските изделия в Пловдив Югославия ще 

потенциал, който сс нъ-

лопията на

и те* вич подчерта, че в своята исто
рия нашата страна постоянно е 
воювала е големите и постоянно 
е издигала знамето на победата 
и свободата. ”Само до преди ня
колко месеци бяхме на прицел на 
големия и силен западен алианс, 
който не успя да осъществи ст
ратегическите си интереси и за
това сега продължава агресията 
е небивала медийна кампания, е 
която иска да осуети допирането 
на истината до прогресивния св
ят. При такива обстоятелства от 
голямо значение са знанието и 
волята на запасните команди
ри”, каза генерал Мишевич.

По случай юбилея - 80 го
дини от създаването на органи
зацията на ЗВК у нас, Републи
канският отбор на ЗВК връчи 
благодарствено писмо на Изпъ
лнителния отбор на ОС в Димит
ровград, който е изпълнявал ус
пешно възложените му задачи 
при защитата на страната. Пред
седателят на Окръжния отбор 
на ЗВК за Нишавски окръг За
рия Димитриевич връчи по слу
чай юбилея благодарствени пи
сма на местния клуб на радиолю
бителите и предприятието ’ Бал
кан”, докато похвали получиха 
Богдан Зарков и общинската ор
ганизация на ЗВК в Димитров
град.

По случай 80 години от съз
даването и успешната дейност на 

на запасните но-предстппи стопанския си 
зстпнопяи» успешно след 78-те дни нп бруталната 
агресия нп НАТО срещу суверенна СРЮ.

Стокообмен ът между България и Югославия 
стпгнира, разбира се, поради агресията, но 01 

съживява. България е голям

организацията 
сини командири (ЗВК) на Юго- 

миналата седмица в Ди-слаиия,
митропград се проведе тържест- 

зассданис на Скупщинатавено
на общинската организация на 
ЗВК, на която присъстваха ген
ералът Милован Мишевич, пре
дседател на организацията 
ЗВК на Сърбия, други предста
вители на тази организация, пре
дставители на окръжните отбо- 
ри ни ЗВК за Пиротски и Ни- 
шавеки окръг. Югославската 
йска, МВР, ОС в Димитровград 
и други гости.

Към присъстващите най-на
пред се обърна Иван Янков, пре
дседател на общинската органи
зация на ЗВК в Димитровград. 
Той припомни, че учредителни
ят конгрес на югославските за
пасни офицери и воини е про
веден на 15 септември 1919 го
дина и че от тогава до днес тази 
организация винаги е била една 
от най-солидните основи в защи-

мессц нп месец сс 
вносител нп югославски хранителни стоки, кон
фекция и сслскостоипнски машини.

Панаирът в Пловдив представлява 
югославските бизнесмени да предложат стоките 
си на бългпрекия пазар, още повече, чс в нас
тоящия момент цените п България са значително

шанс за
на

покачени.

ТАНЮГ во-

ЧАСЛАВ РИСТИЧ, НАЧАЛНИК НА ПЧИНСКИ ОКРЪГ:

ГКПП "РИБАРЦИ” ЩЕ 
БЪДЕ ФАКТОР НА 
РАЗВИТИЕТО НА 

БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
"Обещавам, че максимално ще настоявам пред Правителството на 
Сърбия и пред всички държавни органи нашият окръг, който след 
новосъздадената ситуация има гсостратсгическо положение, да по
лучи позицията, която заслужава", каза Часлав Рнстич, началник 
на Пчински окръг, по време на неотдавнашното си посещение в 
Босилеград. С откриването на митническо управление във Враня, 
а тоя проект наскоро ще бъде реализиран, подчерта Ристнч, Бо- 
сил е градска община ще получи много по-силна позиция с гранич
ния си преход ” Рибарци" и с трафика на стоки и хора. В това

тата на страната и достоен пазач 
на войнишката чест и достойн
ство. Янков изтъкна, че по време 
на агресията на НАТО срещу на
шата страна запасните военни 
командири от нашата община са 
проявили голям патриотизъм и 
военна компетентност и че об
щинската организация на ЗВК 
се гордее с това.

Говорейки на заседанието, 
председателят на ОС в Димит
ровград Никола Стоянов между 
друго изтъкна, че запасните ко
мандири от общината и всичките 
нейни жители показаха своето

За успешното сътрудничес
тво и приноса им в изпълнението 
на задачите при защитата на ст
раната, Общинският отбор на 
ЗВК в Димитровград награди с 
благодарствени писма следните 
институции и лица: 23-ия грани
чен батальон на ЮВ, МВР - от
дел на вътрешните работи в Ди
митровград. ОС в Димитровг
рад. Окръжния отбор на ЗВК за 
Нишавски окръг. Командването 
на военния отдел в Пирот, От
дела за защита в Димитровград, 
предприятието "Балкан”, както 
и Иван Иванов, Никола Елен- 
ков, Митко Гюрджинов, Цветан 
Миланов. Георги Костов, Горан 
Миленков, Богдан Зарков, Ник
ола Костов и Васил Апостолов.

отношение е сигурно, че и приходите, които се осигуряват ще 
остават в нашия окръг, а най-много в общините, на чнято терито

рия са граничните преходи", констатира той.
Като началник на окръга, продължи Ристич, аз не дица други социални проблеми, които съществуват в 

съм доволен от онова, което е предприемано досега, тази община.
В това отношение моля ръководствата на стопан- "Да се надяваме, чс световните силни на деня ще
ските гиганти занапред да положат още по-големи 
усилия, да обединим интересите и тези райони да

се откажат от намеренията си, които имаха към нас 
и че ще ни оставят да живеем, да работим и да осъ- партиотично отношение към ро

дината тъкмо когато това беше 
най-необходимо - по време на 
натовската агресия. Стоянов до
бави, че запасните командири и 
жителите на общината няма да 
позволят никаква инструмента- 
лизацня на българското малцин
ство в политически цели.

Обръщайки се към присъс
тващите и приветствайки ги от 
името на Републиканския отбор 
на ЗВК. председателят на този 
отбор генерал Милован Мише-

станат още по-привлекателни. А те ще станат такива, ществяваме целите си. А целите ни са твърде ясно
В. Б.ако има повече трудоустройване и ако решим и ре- дефинирани", каза накрая Ристич.

БОСИЛЕГРАД
ИВАН АЛЕКСОВ Е ПОМОЩНИК- 

МИНИСТЪР В СЪЮЗНОТО МИНИС
ТЕРСТВО ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
Иван Алексов от Босилегр

ад е назначен за помощник-ми
нистър в Съюзното министер
ство за телекомуникации и пре
ди няколко дни встъпи на дл
ъжност. Алексов, който е ма
шинен инжинер по професия, 
досега беше републикански ин

спектор по транспорта в Пчин
ски окръг и председател на Об
щинския отбор на Сръбската 
радикална партия в Босилегр-

Б. Димитров

ад.
""IАлексов е първата личност 

от Босилеградска община на
в. Б. _гтакъв висок пост.

• ЙОРГОВАНКА ТАБАК- 
ОБИЧ, републикански минист
ър на собственическата трансф
ормация пребивава в края на ми
налата седмица в Пирот, където 
проведе разговор с членовете на 
Окръжия отбор на тази партия. 
На разговора присъстваха и во
дачите на димитровградската 
организация на СРС.

• НАД 20 ДУШИ СТАНА
ХА членове на Общинския от
бор на СРС през последните ня
колко седмици, узнаваме в Ок
ръжния отбор на тази партия в 
Пирот. Това е доказателство, чс 
гражданите гледат със симпа
тия към нашата партия и вер- 
ната политика, която тя води от 
години, коментира кратко този 
факт Воин Велкович, предсе

дател на Окръжния отбор на 
СРС.
ОБЩИНКСКИЯТ ОТБОР на 
Съюза на пенсионерите в Дими
тровград проведе редовно засе
дание
мица. Приети бяха отчетите за

СТО РАДИОЛОЗИ В ДИМИТРОВГРАД
На 17 този месец в Пирот бе организирано шес- 

поредно заседание на Секцията на радиолозите 
на Сърбия с участието на около 100 лекари радиолози 
от цяла Сърбия и гости от България. На срещата, 
която всяка година се провежда в различни градове, 
освен членовете на секцията от Сърбия са участвали: 
професор д-р Ангел Томов, шеф на катедрата при 
Медицинския факултет в София, доцент Васил Хад- 
жидеков, председател на Асоциацията на български
те радиолози, д-р Милан Тотев, секретар на Асоциа
цията, и д-р Цветков, председател на полско-френ
ската фирма "Балтон” от София.

И докато заседанието, на което са изнесени два 
доклада на доктори от Сърбия и на д-р Томов от 
София, бе проведено в Пирот, неофициалната 
вечерята, бе проведена в хотел "Балкан" в Димит
ровград, където радиолозите са прекарали и нощта.

На официалната вечеря радиолозите бяха привет

ствани от председателя на Общинската скупщина в 
Димитровград Никола Стоянов, който бе придружен 
от председателя на местното правителство Зоран Ге
ров. Гостите са останали изключително доволни от 
организацията на срещата, а още повече от приема в 
Димитровград и посещението им в Погановския ма
настир. По време на престоя в Димитровград предсе
дателите на двете асоциации на радиолозите са дого
ворили програма за по-нататъшно и по-интензивно 
сътрудничество. Гостите от София официално са по
канени да вземат участие в седмата редовна конфер
енция на радиолозите на Сърбия, която ще се проведе 
от 13 до 15 октомври в Суботица. На тази конферен
ция със собствен труд ще се представи и д-р Ангел 
Йосифов, радиолог от Димитровград, който работи в 
Пиротската окръжна болница.

края на миналата сед-тото

посещението на пенсионери от 
Александровац в Димитровград 
и изложбата от ръкоделия на 
димитровградски ненсионерки. 
Прието е и предложението на 
застрахователната фирма "Ду- 

през следващите три ме
сеца (докато на пенсионерите сс 
дават купони), членовете на Съ-

нав

юза да отделят по 20 динара 
(вместо по 10) за личната сн зас
траховка.част -

Б. Д-А. Т.
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КОНФЕКЦИЯ "СТАНДАРТ" в бабушница
ВЪВ ФАБРИКАТА "ВЛАСИНКА" В ТОПЛИ ДОЛТЪРСЯТ ПАРТНЬОРИ 

от ЧУЖБИНА СОКОВЕ ЗА ЕЛИТНИЯ 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР
Поради неблагоприятни^ 

ловия за стопанска дейност 
раната, както и 
жкото положение

те ус- 
в ст-

принудени да намалят цените на 
изделията си. Средната работниче
ска заплата напоследък възлиза на 

динара. Освен заплатата си, ан
гажираните работниците

изключително те
на текстилната 

индустрия у нас, бабушнишката 
конфекция "Стандарт” в момента 
е изправена пред редица трудно
сти. Напоследък фирмата работи с 
намалени обороти. От около 350 
работника, понастоящем 
оло 150-ина

Ако ние в Италия имахме 
италианските

такава вода, щяхме да имаме най-хубавите сокове в Европа”, често казват 
партньори на СИМПО

ват и по 10 динара на ден зГтопла 
закуска.

Преди агресията на НАТО "Ст
андарт” е работил 
шно. От един

Миналата година стартирахме 
с водата Роса , на 24 юли т.г. от
крихме линия за "ЗЕЛЕНА ЯБЪЛКА" ЗА "ВЛАСИНСКА 

РОСА"
производство на 

сок Роса Кола”, а на 5 септември 
с още една линия за производство 

сок Роса Оранж”. Всичко фун
кционира успешно. Нашата

много по—успе- 
американски купу

вач, за който е работела тогава, 
фирмата е получила 1 200 000 гер
мански марки за доставени 450 хи
ляди конфекционни изделия. Рабо
тниците в производството 
мали тогава по 1300, 1400, а някои 
и повече динара месечно. Произ
водствените мощности са били 
товарени стопроцентово.

Като имат

само ок- 
своитеот тях са на 

трудови места. От известно 
Стандарт” работи 

леме

По мнението иа специалистите от Института за физиоло
гия към Медицинския факултет в Белград олигоминерал* 
ната вода "Бласинска роса”, чийто производител е ”Влас
инка ООД’' от Белград, е придобила праното на знака 
’ Здрава храна - Зелена ябълка”.

Както беше изтъкнато на пресконференция в Стопан
ската камара на Югославия във вторник, ”Власинска роса” 
се нарежда сред изключително качествените води. Тя се бу
тилира на право от намиращите се на 1500 м. н. в извори без 
каквиго и да е добавки.

навреме 
главно на иш- 

(лон работи). Както
вода и

сокове днес се пият не само в Ев
ропа, но и извън нея”. Така говори 
днес за постиженията на фабрика
та на СИМПО 
Топли дол директорът й Сърбол- 
юб Манасиевич. Той обяснава 
какво се дължат успехите им.

е изве
стно, тези работи не обезпечават 
големи профити. Въпреки 
полага със съ

са взи-че раз-
временни шевни ма- 

( Несци”, ”Паф”, "Сингер” 
и други) и комплектни

за вода и сокове в
шини

на- и насъоръже
на ко-ния за гладене и подготовка 

нфекционните предвид, че произ
водството за домашния пазар пре
доставя малки профити, в "Стан
дарт” понастоящем

изделия, работата 
напоследък не върви според

ръководителите на фи
рмата. Те и изключително

ТАЙНАТА Е в 
КАЧЕСТВОТО НА ВО

ДАТА

ГПолмтика")же
ланието на

полагат усил
ия да намерят партньори в чужб
ина или поне да възстановят сът-

голяма дълбочина и сред чиста и 
непокътната природна среда.

"Всичко се дължи на извънред
ното качество на водата - продъл
жава Манасиевич. Италианските 
ни партньори често казват, че ако 
са имали такава вода в страната си, 
щели да имат най-хубави сокове в 
Европа. Затова и нашите изделия 
не отстъпват по качество на тези в 
Европа и света. "Миналата година, 
когато стартирахме с водата "Ро
са”, пробихме на пазара не само в 
нашата страна и в Италия, но и в 
Европа. Сокът "Роса Кола” също 
така намери своето подобаващо 
място на пазарите. Потребителите 
редушно приеха и сока ”Роса Ора
нж”. И за него специалистите каз
ват, че има добро бъдеще сред по
требителите в Европа и света” - 
подчертава директорът.

тилки вода и сокове от 1 и 0,5 л. Но 
това не е всичко. "Следващия ме
сец ще открием още две линии за 
производство на сокове, а до края 
на годината още няколко”, опти
мистично казва Манасиевич.

Ръководството и специалисти
те в компанията и във фабриката 
са запланували да произвеждат и 
негазирани сокове и, по думите на 
директора, тоя план ще се реализ
ира през следващата година.

Директорът Манасиевич съоб
щава за още един техен план: "Об
мисляме идеята да произвеждаме с 
тази вода и бира. Убедени сме, че 
това ще бъде чудесно питие. Кога 
обаче ще стане това, все още не е 
уточнено.”

Новите производствени плано
ве ще наложат и увеличение на ра
ботническия персонал. Сега тук 
работят около 35 души, предимно 
мъже от селото. Има обаче работ
ници и от околните места, понеже 
миграцията опустоши Топли дол, 
така че сега в него живеят едва 
тридесет семейства. След открива
нето на фабриката обаче ми
грацията спря.

дисци
плинираните работници, с което 
тази фирма се характеризира от 
години, не са в състояние да се пре
борят с натрупалите се проблеми, 
предизвикани предимно от между
народната изолация срещу нашата 
страна. С мощностите, които при
тежава, "Стандарт”,

В село Топли дол, отдалечено 
на десетина километра от Сурду- 
лица, няма топла вода. Селото по
лучило името си, понеже в него 
винаги било по-топло, отколкото 
по околните баири и планини. То 
става хидрогеографски център на 
Югославия и Европа благодарение 
на олигоминералната си чиста пла
нинска вода. Специалисти са утвъ
рдили, че тук съществуват ог
ромни водни резерви, които не от
стъпват по качество на известната 
"Евиян” вода, с която се гордее 
Франция. Сертификати от Белгр
ад, Прага, Милано и други свето
вни центрове са потвърдили, че се 
касае за вид най-качествена вода, 
от която все повече се нуждае на
селението на Земята.

СИМПО и партноьорите му от 
Италия пуснаха фабриката в дей
ствие в началото на миналата го
дина. Тя е изградена на 1100 метра 
надморска височина. Изворите се 
намират на няколко места, като ня
кои от тях са под самия връх на 
планина Стрешер на 1500 до 1600 м 
надморска височина. Специалисти 
са доказали, че водата извира от

рудничеството със старите чужед- 
странни партньори. Това обаче не 
върви гладко заради натиска ср
ещу нашата страна.

До 1993 година предприятието 
Стандарт” от Бабушница е рабо

тило в рамките на пиротския "Пъ
рви май”. Поради някои неизпъл
нени задължения, бабушнишката 
конфекция понастоящем чрез съ
да изисква над 700 хиляди динара 
от ’Първи май”. "Стандарт” пък 
дължи на Фонда за недостатъчно 
развитите краища 350 хиляди ди- 

Б. Димитров

може ежеме
сечно да се произвеждат между 30 
и 35 хиляди различни конфикци- 
онни изделия. В момента обаче пр
одукцията е спаднала на 15-20 
хиляди.

Поради драстичното спадане на 
жизнения стандарт на население
то, неотдавна в тази фирма бяха нара.

СУРДУЛИЦА

"ЗИДАР” ЗИДА 
РАЗРУШЕНОТО ОТ НАТО

ЩЕ СЕ ОТКРИЯТ НОВИ 
ПРОИЗВОДСТВЕНИ 

ЛИНИИ
И строителното предприятие 

"Зидар” от Сурдулица, със своите 
190 работника, дава своя принос за 
преодоляването на катастрофалн
ите последици от агресията, по вр
еме на която авиацията на НАТО 
два пъти бомбардира Сурдулица. 
По думите на директора Момчило 
Богданович, "Зидар” е поел анга
жимент за възобновяването и рек
онструкция на няколко разрушени 
или засегнати обекти. Някои от

борчески и социални въпроси и 
Министерството на просветата, 
както и от спонсорство на няколко 
наши стопански колектива и на 
предприятия и фирми от републи
ката.

В модерните производствени 
халета, които заемат около 8 хи
ляди квадратни метра, годишно се 
произвеждат 35 до 40 милиона бу- в. Б.

За всички поети ангажименти
СОБСТВЕНИЧЕСКАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ХК ЮМКОимаме точно договорени срокове и 

досега, отговорно казвам, че се 
спазват. Така че обектите, които 
ние строим или реконструираме, 
ще бъдат готови в определените 
срокове. При условие, че от своя 
страна и финансиерите редовно и 
навреме изпълняват своите задъл
жения, което не се случи досега.

ЗАПОЧНА ВТОРИЯТ ЦИКЪЛ
тях, както подчерта той, вече са 
завършени и предадени. Между 
тях е сградата на основното учи
лище "Йован Йованович - Змай’ .

- Сега работим на няколко обе
кта. Строим една жилищна сграда 
с 8 апартамента за хора, чиито къ
щи бяха разрушени от авиацията 
на Северноатлантическия алианс. 
Освен това работим и по рекон
струкцията и доизграждането на 
динспансера за гръдноболни и ста
рческия дом, както и на още ня
колко къщи. Общата инвестиция 

30 милиона динара. Те се

ложение. Затова още веднъж апе- 
към всички работници, 

които вече са участвали в първия

ботници на ЮМКО, но и всички 
други граждани на страната без лирам 
оглед къде, т.е. в коя фирма или 
предприатие са работели или рабо- цикъл, да се запишат за акции и 
тят. Трябва обаче да подчертая, че във втория. Впрочем, ние сме тази 
във втория цикъл предимство ще щастлива генерация, която може 
имат онези лица, които вече са се да бъде собственик на нашата фир- 
записали за акции п първия цикъл, ма” - подчерта Крумов.

На въпроса ни може ли собст-

Първият от планираните три 
цикъла на собственическата тра
нсформация в Холдинг компания 
ЮМКО, в чийто състав работи и 
ирофитният център КОБОС в Бо
силеград, приключи към средата 
на септември. Оттогава всъщност 
и започна вторият цикъл на прива
тизацията. В първия цикъл отзи
вът на работнци гс беше извънред
но добър. Над 210 000 безплатни 
акции ще бъдат получени от тру
довия колектив, с което 98 на сто 
от работниците стават вече акцио
нери и собственици на над 64 про
цента от общия капитал на фир
мата. Тези данни в профитния цен
тър в Босилеград са още по-убе- 
дителни - 99 на сто от работниците 
са се записали за над 4000 акции.

Какви са условията за участие 
във втория цикъл на приватизаци
ята? - питахме Никола Крумов, пр
едседател на синдикалната органи
зация и член на комисията за при
ватизация.

"За втория цикъл на трансфор
мацията са предназначени около 
105 500 акции или 30 на сто от об
щата стойност на капитала. Пре
върнато в пари, това с около 253 
176 455 динара. Според Закона за 
собственическата трансформация 
право на акции във втория цикъл 
имат не само сегашни и бивши ра-

Организационно и кадрово сме до
бре подготвени, разполагаме и с 
добра механизация, така че и от 
тази страна нямаме проблем - под
черта Богданович.

По време на агресията предпри
ятието не е работело, обаче работ
ниците му досега редовно 
мали заплати. Средната им запла-

и че едно лице може да купи с на
маление или без намаление най- веникът на акциите да ги продаде 

15 акции на стойност от 400 Крумов каза, чс може. Защото,много
ДМ в динарска равностойност, слсд като ги получи, всеки е соб- 
Срокът за изплащането им е 6 го- ствсник на тях и може да прави с

тях каквото желае - да ги продава,

са взи-

та през първите шест месеца от 
възлиза на 1200 динара.

дини, но това не означава, че ня
кой не може дп ги изплати за но- подарява или да си ги задържи, 
кратко време, дори и наведнъж. И При първото продаване акцио- 
още нещо, всички лица, които вече нерът има законовото задължение 
са се записали за съответния брой най-напред да ги предложи на юм-

годината 
Както каза Богданович, заплатата 
за август ще бъде над 2000 динара.

е около
обезпечават от различни финансо-

най-много от Диви институции, 
рекцията за обновяване на стра
ната, Министарството на труда,

м. я.
акции, във втория цикъл имат пр- кови акционери, а слсд това на дру- 
пво на намаление от номиналната ги лица. Все пак, подчерта Крумов, 
цена на акциите с20 на сто и още 1 всеки, който пожелае да ги про- 
на сто за всяка година трудов стаж. даде, добре да размисли преди то- 
Практически това означава, че ли- ва. Защото лесно е да се продадат, 
це с 15 години трудов стаж има ос- а трудно да се купят, 
новно намаление от20 на сто и още 
15 на сго въз основа на трудовия ската трансформация ще трае 6 
стаж, или общо 35 на сто. В такъв месеца и доколкото и във втория 
случай за акционер с 15-годишен цикъл останат непродадени акции, 
трудов стаж, при изплащане в срок те се предоставят на Акционерния 
от 6 години, полумссечната вноска фонд и той ще разполага с тях по- 
ще бъде 162 динара, което не е нататък, съгласно Закона за соб- 
много и смятам, че всеки наш ра- ственическата трансформация, 
ботник ще може да отдели тази су
ма, без да има по-големи после
дици за материалното му по-

БОСИЛЕГРАД
РЕМОНТИРАТ СЕ РЕГИОНАЛНИТЕ 

ПЪТИЩА В ОБЩИНАТА Вторият цикъл на собствениче-

Враня, което се грижи и за подъ- 
Босилеградска община

Пътното предприятие от 
ржянето на регионалните 
мента ремонтира
Зоран Рангелов, ръководител на 1Л^пгги
почистването на гп/гя от свлачища и падащи камъни, какт о и лае ги

на най-ошетените части иа трасето ще приключи до

В мо-пътища в
Рибарци към Караманица. По думите на 

Пътната секция в Босилеград,
пътя от

лането с чакъл 
края на седмицата.

Пътното предприятие досега е ремонтирало регионалните 
Босилеград - Горна Любата и Две реки - Дукат.

пъ

тища м. я.В. Б.
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ВЕТЕРИНАРНАТА СТАНЦИЯ В БОСИЛЕГРАД
В МЕБЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ "УКРАС-ЦИЛЕ"

НАСКОРО В 
ПО-ПОДХОДЯЩИ 

ПОМЕЩЕНИЯ ЗА РАБОТА
ГОТВЯТ СЕ ЗА ПАНАИРА В БЕЛГРАД

продажбата на мебели беше 
почти спряла, според думите 
ръководителя на цеха ”Циле 
Данчо Ангелов,сега продажбата 
е на задоволяващо ниво и скла
довете са почти празни. Мебе
лите отново се дяват на изпла
щане на 4 вноски, а ако се купу- 
ват за готови пари, купувачите 
има т намаление от 15 на сто.

И дока го с години ”Цилс” бе
ше почти на последно място в 
димитровградското стопанство, 
след влизане в съставя на ”Ук- 
рас”, то в момента е едно от най- 
стабилните обществени предп
риятия в общината. Последната 
заплата е дадена за август, а вече 
се подготвя и първата половина 
за септември. Всичките от 117-те 
заети тези дни са получили по 
12(Х) динара кредити за зимнина 
и дуги необходими стоки.

След успешното си предста
вяне на панаира в Нови Сад, ме
белното предприятие ”Цпле” от 
Димитровград, което работи в 
състава на "Украе” от Вела па
ланка, тези дни вече мисли за па
наира в Белград. Наистина той 
ще се проведе през ноември и на 
пръв поглед има доста време. Но 
за успешно представяне са необ
ходими и нови модели мебели, а 
изготвянето им не става за ден- 
два. Какво точно се подготвя за
сега все още е * тайна*', но е ясно, 
че става дума за вариации на ве
че съществуващите модели, ко
ито са се показали конкурентно
способни.

Що се отнася до самото про
изводство, мощностите са анга
жирани стопроцентово, а възпр- 
оизводствен материал е обезпе
чен за този и за следващия месец. 
В момента се реализира досега
шната производствена програ-

на
$$3

Босилеград може да се реши, за
ключиха членовете на Управи
телния отбор, доколкого обекти 

"Слога**, които са свободни, 
се ремонтират и приспособят за 
нуждите на Ветеринарната стан
ция. Средства за ремонтиране, 
как го бе подчертано, ще подси
гури Министерството за селско 
стопанство. Ако всичко върви 
според плановете, Ветеринарна
та станция ще се премести в ре-

*’3я подобряването на състо
янието на домашните животни 
Ветеринарната станция трябва 
да положи максимални усилия. 
За целта тя трябва да развие ло- 
ингензивни дейност в селските 
центрове, да получи нови поме
щения за работа и да разшири 
работата си”, решихя неотдавна 
членовете на Управителния 
бор на това ведомство. По мне
нието им Ветеринарната станц
ии може да нарави това при ус
ловие, чс в Босилеград получи 
други, по-подходящи помеще
ния, понеже сегашната сграда не 
отговаря на изискванията, в Дол
но Тлъмино трябва да се открие 
станция, понеже за целта е из
градена и нова сграда, а в Лисин- 
ски и Любатски район да се ак
тивизират пунктове за работа.

Проблемът е помещенията в

Й»г :
' \

на

тФ* ъ * № <и,.,: Ш
от-

монтираните помещения до един 
месец.

С решаването на проблема с 
помещенията в Босилеград ще 
се създадат условия и за разши
ряване на дейността на ведом
ството. В това отношение е за
планувано да се открие пазар за 
покупколродажба на добитък, 
както и магазин за храна за до

ма, в която са включени три нови 
изделия скрин (комод) зп теле
визор и два типа маси. Тези про
изведения са предизвикали гол
ям интерес сред посетителите на 
панаира в Нопи Сад. И докато по 
време на военното положение А. т.

В. Б.машни животни.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
В БОСИЛЕГРАДСКИЯ "НАПРЕДЪК" НЯМА НИКА
КЪВ НАПРЕДЪК

Александров: ” ЩЕ ПОДАМ 
ОСТАВКА!”

БРЕСНИЧАНИ ПОДОБРИХА 

МАХЛЕНСКИТЕ СИ ПЪТИЩА
Ранчин дол. Те обаче имат добър 
път откъм Ранчин преслъп.така 
че и тези дпе махали не са без път 
- каза председателят на Съвета 
на местната общност Зоран Ат-

Тези дни приключи една от 
най-важните комунални акции в 
местната общност Бресннца. Ра
зчистени са над десетина кило
метра махленски пътища, както 
и централният път от Бреснички 
мост до центъра на селото с дъл
жина 8 километра. Останалите 
дейности от тазгодишната кому
нална програма на селото тряб
ва да бъдат реализирани до края 
на годината.

- Отчасти поради нашата не
организираност, а и поради др
уги обстоятелства, пътната мре
жа в селото ни беше в твърде 
лошо състояние. Пътищата до 
няколко махали вече станаха не
годни за движение, изровени или 
на места затрупани с нанос. Цен
тралният път също така беше в

лошо състояние. Сега с помощта 
на службата за комунално-бито
во строителство при Общинска
та скупщина осигурихме булдо
зер и две-три седмици работехме 
по уреждането им. Най-напред 
разчистихме селския пътотБре- 
еннчки мост до центъра на се
лото с дължина около 8 киломе
тра. На места го разширихме, а 
дупките попълнихме с чакъл и 
друг материал, така чс сега за 
нашите условия може да се каже, 
че той е добър. Почистихме и 
поправихме и пътищата до ма
халите Придол, Лещар и Качар- 
ска махала. С добър и годен за 
движение път свързахме нашето 
село със съседното ни село Бу- 
цалево. Засега остана неразчис
тен пътят до Козарска махала п

Общественото предприятие за селско стопанство "Напредък в Бо
силеград от три-четири години се намира в небивало тежко положение, 
но не се предприемат никакви конкретни мерки то да стъпи здраво на 
краката си. На поверителите си фирмата дължи около милион динара, 
включително и заплатите на 50-те работника за над една година.

"Дойдох с намерението да помогна на фирмата да стъпи на краката 
си, но не се получи. Работниците, които работят са малко, повече 
лентяйстват. Не пристигна и финансовата помош от държавата, която 
очаквахме. Тези дни ше си подам оставката“, казва Раде Александров, 
директор на "Напредък“.

В поредицата от субективните слабости най-лошото е това. че във 
фирмата нямат ясна концепция как тя да се съживи. Всички са съгласни, 
че това не може да стане без финансовата подкрепа на държавата. Няма 
обаче решение как да стане това. ако тази помош се забави, понеже 
"никой не иска да финансира лентяйство".

Някои от работниците са на мнение, че предприятието трябва да се 
раздели на три, още по-малки предприятия: едно да е кланицата, друго 
овцефермата. а третото да се занимава с горско стопанство, понеже 
имат значителни площи гори. Това предложение беше разисквано от 
Управителния отбор на фирмата, но тъй като тук е актуален девизът 
"Или всички да се съживим, или всички да пропаднем", то не беше 
прието.

Напоследък е актуално предложението на директора на босиле- 
градкото предприятие за обработка на дърво "Бор", според което то да 
покрие всички загуби ида издължи всички дългове на "Напредък", след 
което да се присъедини към него. Колко е сериозно това предложение 
засега не е известно. Управителният отбор на "Напредък" тези дни ще 
обсъжда инициативата. Управителните органи в "Бор", включително и 
Управителният отбор на предприятието, обаче "нищо не знаят по въп
роса".

ов.
От другите запланувани дей

ности Атов изтъкна уреждането 
на селските гробища и отчасти 
на сградата, разчистване на те
рена изпод електромрежата - ак
ция, която трябва да проведе ме
стната общност в съдействие с 
трудовата единица на Електро
разпределителното от Лесковац 
в Босилеград.

Според Атов бресничани пр
одължават да имат проблеми 
със снабдяването. В селото, ко
ето наброява около 50 домакин
ства, пръснати в няколко маха
ли, работи само един частен ма
газин, а и той не се зарежда ре
довно със стоки от първа необ
ходимост. Крайно време е, заяви 
председателят на Съвета на ме
стната общност, да бъде възста
новена работата на обществения 
магазин, който до преди десет
ина години работеше рентабил
но. Селяните, повечето от които 
са в напреднала възраст, негоду
ват и от нередовното доставяне 
на писмата и другите пощенски 
пратки.

БЕЛЕЖКА

КОЙ ИЗХВЪРЛИ 20 

ТОНА БРАШНО В 

” ПЕСИЩЕТО”
В. Б.

• • ЗАЛОВЕНИ РАЗБИВАНИТЕ 
НА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ

Въпреки че снабдяването на населението с брашно е хроничен 
проблем в Босилеградска община, преди няколко дни някое ту
кашно предприятие изхвърлило край Драговищица голямо ко
личество брашно!?

Брашното било изхвърлено в две дълбоки ями, получени при 
изваждането на пясъка. Но понеже "нищо не може да остане 
незабелязано от хората", босилеградчани го намерили. Досетили се, 
че брашното, което не е годно за човешка прехрана, може би ще е 
добро за свинете им. Докато имали

м. я.
Познати са разбиваните на основното училище в Димитровград, 

осведоми ни директорът на училището Димитър Гюров и ни раз
каза как са заловени.

В Панчево е заловена група млади хора, чиято "специалност" е 
била разбиване на вили и усамотени къщи в околността на Белград 
и Панчево. "Притиснати" в полицията, те между другите си "под
визи” открили и това, че са нахлули и в основното училище в 
Димитровград. Влезли са през предварително счупеното стъкло от 
тях на входната врата пред физкултурната зала. След това вече им 
е било лесно да влязат и в стаята на администрацията, директора, 
педагога, понеже са имали ключове. Откъде!?

Един млад градинчанин, чиято майка е работела определено 
време в основното училище като чистачка, а по потекло е от Пан
чево, където и сега се намира, е направил ключовете въз основа на 
тези, които е имала майка му - разбира се, без тя да знае. Как се е 
завързал той с крадците от Панчево и дали ги е познавал от по- 
рано, в случая не е важно, но той е всъщност връзката и вероятно 
инициаторът за нахлуването в училището.

Както вече писа нашият вестник, открадната е техника на стой
ност около 20 хиляди динара, която едва ли ще бъде върната, 
понеже вече е продадена. Въпреки това, може да се каже, че в 
основното училище са имали късмет, защото за изнасяне е била 
приготвена и училищната радиоуредба. Поради неизвестни при
чини тя е оставена на масата.

звонци

СИРЕНЕ И 

ОЛИО ЗА 

ПЕНСИОНЕРИТЕ

здрави чували, хората карали 
колкото можели» по 100,200,500 кг. Няколко души взели по 1000, 
а. един успял да натовари трактор с ремарке. Последните се 
задоволили с по една торба, която успели да напълнят.

Имах късмет навреме да разбера за далаверата и си взех 500 
кг. Хора, които дошли първи казват, че в двете ями имало към 20 
тона. Повече от брашното е тип 850 и по някои от запазените 

вижда, че е мляно през 1996 година. Малко е пожълтяло, 
но предпазливо го дозирам на свинете и те го ядат, не им стана зле. 
Благодарим на тези, които поне по този начин мислят за нас, 
бедните", казва един босилеградчанин.

Опитахме се да узнаем коя фирма е изхвърлила брашното, 
напразно. Затова засега много

Новообразованата пенс- 
ионерска организация в Зво
нци през август набави овче 
сирене от звонската коопе
рация "Ерма” за своите чле
нове по 38 динара, а през сеп
тември и по 2 литра олио за 
всеки член по 13 динара. Ръ
ководството на организаци
ята взема мерки и за набавка

етикети се

но
от въпросите във връзка с това 

остават без отговор. Един от тях е: кой или кои са били толкова 
безотговорни и са позволили брашното да се унищожи и сега да се 
изхвърля като боклук, когато преди известно време някои хора 
имаха сериозни трудности при снабдяването с него? на захар и дърва за пенсио

нерите.В. Б. й. м. А.Т.
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"СИЧЕВО'99^’ ЕДИН °Т УЧАС™ИЦИТЕ В ЛИТЕРАТУРНИЯ ПЛЕНЕР
ПО ПРЕПОРЪКА НА МИНИСТЪР СЕДЛАК

СЪТРУДНИЧЕСТВО с основно 
УЧИЛИЩЕ ОТ СУБОТИЦАСРЕШИМН Г ™СКИТЕ международни

СРЕЩИ НА ПИСАТЕЛИТЕ ” БЕЛГРАД ’99” 

ЗАПОЧНАХА ОЩЕ ПРЕЗ МАРТ

с общото хуманистично 
розрение. Симович * 
всички по-значителни 
литературни награди у нас, 
на няколко международни, така че 
еъвсем заслужено му е присъдена 
и Рамонда сербика"

При последното си идване в Димитровград министър Иван Седлак 
посети и основното училище ”Моша Пияде”. По време на разговорите 
в училището той е дал предложение и препоръка за установяване на 
сътрудничество между димитровградското основно училище и едно 
основно училище от Суботица. Това най-вероятно ще е малцинственото 
училище на унгарската народност ”Иво Лола Рибар”. Препоръката, 
разбира се, е приета радушно, а първите директни контакти ще бъдат 
установени по време на екскурзията, която ще се проведе до Сремски 
Карловци и поради това ще бъде продължена до Палич край Суботица. 
Идеята е това да

* Малцинстве

на

Господин Димич, с какви вПе- 
чашления напускаше Сичево и 
Ниш, след тазгодишния литера
турен Пленер?

Сичевският 
най-старите не само 
рана,но и

ите
сшвенаша литература у нас и По- 
сПециално за творчеството на 
югославските българи?

Белград е наистина столицата 
на Сърбия и на Югославия, но той 
е и столица на всички граждани, 
това число и на творците във 
чки области. Затова ние в Съюза 
на писателите решихме да предста
вим и това творчество пред 
бителите на 
столицата. Организирано беше 
представяне на творците от русин- 
ската, словашка, унгарска, турска, 
румънска и от българска национ
алност.

ми-
е лауреат на 

и значими 
както

се превърне в традиционно сътрудничество между
А.Т.двете малцинствени училища.

пленер е един от 
-• в нашата ст- 

в тази част на Европа. 
Като пленер по живопис

от известната сръбска худо
жничка Надежда Петрович пре
ди 95 години, а от преди девет 
години стана 
ова, което ме

РЕКТОРИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ В НИШ И ВЕ
ЛИКО ТЪРНОВОВ

вси-е осно-
Виежиаееше и творите в сш- 

олшгаша. Може ли да се говор 
метройолизаиия

ПОДПИСАХА ПРОТОКОЛ ЗА 
СЪТРУДНИЧЕСТВ о

ван
и за

на литерату- лю-
словссното изкуство в В Нпшкпя университет в сряда беше подписан Протокол за сът

рудничество с Великотърновския университет ”Св. Св. Кирил н 
Методий”. Протоколът, който е логична последица на досегашното 
дългогодишно плодотворно сътрудничество между тези внешеобра- 
зователнп 11 научни пентитуцин от двете съседни славянски държави 
предвижда конкретни видове взаимни връзки, обмен на препо
даватели и студенти, съвместни научни проекти, омбен на опит и 
научна литература.

Протокола подписаха ректорът на Великотърновския универ
ситет проф. д-р Иван Харалампиев и неговият домакин, ректорът на 
Нишкия университет проф. д-р Бранпмир Джорджевич.

и литературен. Он- 
- въодушеви още 

при самото ми идване тук, са пл
атната на майсторите на 
трата - живописците. Възхитен 
сам от графиките на моя приятел 
Богдан Кършич, който 
ли с тях е

пали-

Приятна изненада дори 
мен лично беше огромната лит
ературна продукция и големият 
брой творци от българска наци
оналност, които се представиха 
на” Француска” 7.

Макар че имаха и един между
народен оттенък, понеже на про
моциите присъстваха и представи
тели на посолствата на страните- 
майки на малцинствата, основното 
ударение на тях слагахме не на ма
нифестацията като такава, а преди 
всичко на литературните постиже
ния. Защото това творчество е 
още един бисер в нашия литера
турен гердан, ценно камъче, което 
обогатява литературната ни моза
йка.

и закато че 
призовал тук духа на

един Гоя.
Сичево и Сичевска клисура ка

то такива са едно прекрасно произ
ведение на изкуството, поне аз та-

Б.М.

ка възприемам медитеранските 
стени, чрез които минава царигра
дският друм, през които лъха един 
приятен южен вятър. Затова мно
го се зарадвах, когато получих по
каната да участвам в тази среща.

Тези дни в Сичево се бяха съ
брали писатели и поети от раз
личните поколения. Тук бяха ак
адемик Любомир Симович, след 
това Горан Петрович, Предраг 
Маркович, Васа Павкович и дру
ги с домакините си - творците от 
Ниш.

ЮБИЛЕЙ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА В ДИМИТРОВГРАД

30 ГОДИНИ УСПЕШНА 
ДЕЙНОСТМома Димич

(рисунка на Оля Иваницки) 
роша, т.е. какво мислите за съ
твореното на литературното 
Поле извън столицата, да не ка- 
жем в Провинцията?

Може би най-добрият отго
вор на въпроса ви е фактът, че 
от издадените ми до сега 19 кни
ги, почти половината са публи
кувани извън столицата. Това 
значи, че литературният живот 
не пулсира само в столицата, в 
която между другото съм и ро
ден, той е също толкова интен
зивен и в другите краища на ст
раната. Според мен литературни 
провинции няма. Лично мисля, 
че гр.

Предучилищното заведение ”8 септември” в Димитровград е таз
годишният носител на най-високото общинско признание - Септем
врийската награда. Именно през тази година заведението отбеляза зна
чителен юбилей - 30 години съществуване и успешна дейност.

Най-старият обект на заведението, намиращ се непосредствено до 
фабриката ”Циле”, е започнал да работи на 1 септември 1969 година. 
Корените на предучилищното възпитание в града не датират обаче от 
тогава, тъй като в рамките на тукашното основно училище и преди това 
е имало паралелки, съставени от деца в предучилищна възраст. Съ
ществуват материални доказателства, че още през далечната 1915 го
дина към димитровградското основно училище е съществувала група 
(по-късно и групи) от деца в предучилищна възраст.

Изграждането на новия обект на предучилищното заведение ”8 сеп
тември”, намиращ се в димитровградския квартал "Сателит”, е завр- 
шено през 1983 година. Една година по-късно в него са приети първите 
малчугани. Единственият обект на заведението, намиращ се извън Ди
митровград, е построен през 1991 година в село Желюша. През същата

НАЙ-НАБОЛЕЛИ ТЕМИ

За мен лично това беше не
що, което ми липсва в Белград и 
в другите по-големи градове. Си
чево ни събра в прекрасните си 
обятия, за да си прочистим ду
шата и да я напоим с нови им
пулси на живия живот.

Г-н Димич, По-малко от един 
месеи ни остава до Предстоящи
те международни ”Октомврий
ски срещи на Писателите” в Бел
град. Като художествен дирек
тор на срещите, какви са оча
кванията Ви?

"Октомврийските срещи на пи
сателите” в Белград имат 36-годи- 
шна традиция без прекъсване, и 
ще се състоят и тази есен. Тазго
дишните срещи започнаха още на 
24 март, със започването на агре
сията на НАТО срещу СР Югосла
вия. Защото голям брой писатели 
от различни страни в света , като 
Ханке, Бесон, Волков и други са- 
моинициативно ни се обадиха вед
нага след започването на бомбар
дировките. Затова казвам, чс на
шата среща продължава вече ня
колко месеца, а през октомври сс 
очаква само нейният финал. На та
згодишните срещи потвърдиха уч
астието си почти 40 наши събратя 
по перо от 15-тина страни в света, 
включително и творци от запад
ните страни.

Основните теми на тазгодиш
ните "Октомврийски срещи на пи
сателите” са "Писателят пред пре
дизвикателствата на нсоварвариз- 
ма” и "Косово - възможната наша 
Атлантида”. Това са, струва ми сс, 
най-наболелите теми, с които из
пращаме този век и хилядолети
ето.

ВДЪХНОВЯВАЩ ГОНГ

Какво означаваш за литера
торите тези срещи?

Разбира се един опит - не само 
житейски, но и творчески опит

НИШ Е ГОЛЯМ 
КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР Цгг4шв нашата страна с няколко из

дателства, сред които и издател
ството на българското малцин
ство "Братство”, което има богата 
традиция в насърчаването и попу
ляризацията на литературното 
творчество сред вашите сънарод
ници, наши граждани от една, и да
ва голям принос за взаимното сб
лижаване на литературите на бъл
гарския и сръбския народ, от друга 
страна.

повече, едно ново доказателство, 
че творецът не само е необходим 
сам на себе си, но и на другите. 
През тези няколко дни се запознах 
с една нова идея, която аз поздра
вих - Пленерът да стане в една пос
тоянна литературна работилница,

1г
.

в която ще може да се престоява 
много по-дълго време и да се тво
ри. А какво означава за самия тво
рец пленерът, ще стане известно 
едва след като си отидем и когато 
в душите и творческото ни въо
бражение отекне онзи вдъхновя
ващ гонг, който чухме в Сичево.

най-голямото

Старият обект на предучилищното заведение в Димитровград

година този обект с започнал да работи, но той все още не е изграден 
цялостно. Понастоящем тук се учат и играят не само деца от Желюша, 
но и от съседните села.

Постоянно работещите лица във всичките три обекта на заведението 
са 26. От 1979 година начело на заведението е Йордан Андреев. Ка
пацитетът на всичките три обекта е около 265 деца. През последните 
години този брой постоянно сс надвишава. Миналата година например 
към края на учебната година в трите обекта е имало общо 271 деца. 
Интересът на родителите към предучилищното заведение напоследък 
е изключително висок. Между другото това се дължи и на твърде 
изгодните такси, които родителите заплащат за престоя на децата си. 
Цената за целодневен престой на малчуганите в заведението е 80 динара, 
а за полудневен -40. Цените не са се променяли от няколко години.

Основател и финансист на заведението е общината. То обаче има и 
спомоществователи, от които митницата проявява най-голяма благоск
лонност и щедрост. От време на време тя подарява на малчуганите 
играчки, плодове и други подаръци.

Материалното обзавеждане на заведението е на задоволително ниво, 
тъй като около 80 на сто отговаря на нормативните изисквания.

Предучилищното заведение ”8 септември” през изминалите три де
сетилетия е получило многобройни признания от ОС в Димитровград, 
различни организации, сдружения и спортни клубове. Едно от най- 
значителните си признания то е получило през 1987 година от Републи
канската общност за детска защита.

Когато говорим вече за мал
цинствената литература, Вие, 
г-н Димич, бяхте инициатор за 
Представянето й в столицата, в 
Съюза на Писателите на Сърбин. 
Какво е мнението Ви за малиин-

Лауреаш 
Признание на Пленера^ - ”^амонда 
сербика>> - този Път стана Пое
тът Любомир Симович. Какво е 
Вашето мнение за академик Си

на

По време на нребивава- 
Ниш Мома Димичмович като творец?

Творчеството на Любомир Си- 
повече от 30 години.

пето си в 
посети и издателство Брат
ство”. В разговор с дирек
тора и редактора на 
издателството бе 
изтъкнато, че досегашното 
плодотворно сьтрудиичеето 
със Сдружението на 
писателите на Сърбия 
трябва до се обогатява с 
нови съ държания, 
утгьрждава/ци литера
турните и културни 
постижения на нашето ман-

мович следя 
Той е автор на еднакво ценни про- I 
изведения както в поезията, така и 
в драматургията. Той не е написал 
много драми, обаче такива негови 
творби като "Чудото в Шарган , 
"Косовският бой" или Пътуващ- 

"Шопалович" означи-

И тази година ще продължим 
посещенията на средновековните 
манастири и другите по-важни кул
турно-исторически паметници във 
вътрешността на страната и орга
низирането на литературни вече
ри. Запланувано е представителна 
група югославски писатели и гости 
от чужбина да посетят и град Ниш. 
Целта е на гостите си да покажем 
не само раните от агресията, но и 
преобладаващите в нашата исто
рия и култура светли моменти.

ият театър 
ха един истински поврат в съвре
менния театър у нас. Всяка негова 
нова стихосбирка също така сс по
среща с много голям интерес от 

любители на поезията.нашите
Той с поет, който свързва личното 
преживяване .страданията на един 

човек на Балкан-
А. т.шшетво. В. Богоев

творец, на един

24 СЕПТЕМВРИ 1999 г.



ИЗЛЕЗОХА ОТ ПЕЧАТЮБИЛЕЙ, КОЙТО ЩЕ СЕ ПОМНИ
НОВИ СБОРНИЦИ ЗА ИЗВЪНКЛАСНО 

ЧЕТЕНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ОТ 1-1У КЛАСДА ВЪРНЕМ ДЕТ
СКАТА УСМИВКА '{анодът ш учебници и учебни помагал» от Г.елград и и .дателетно Пратено от,.еча. а*а четири ноии 

I ,а .„класно четене по български е ,ик .а осионни ге училинга. Киш ите са
и реднозиачеииза учениците отI клас (” Снети училищни дни”), И клас (” {драней, училище любимо ,, 

к ае ” Книгата е добър другар”) и ,а IV клас <” Най-хубаного на гоя еня гГодишнини!'» ни икцшп и ни сръбските детски литературни тнорци 
” За училищата на ръба на съществуването” ще бъде отбелязана 
към края на септември в бабушишпкото село Бердуй

Преди иоисче от една година в между двете училища що продъл- 
Бердуй.селовБабушнншка общи- жи и през следващите години. На 
на, започна акцията на най-извест- тържеството ще присъствпт и ми
ните сръбски литературни творци огодруги гости. ОтОрганизацион- 
за деца ”3а училищата на ръба па ния комитет ни осведомиха, че ср- 
същсствуваното”. Добре организ- сд гостите ще бъдат и най-висшите 
пран екип от детски поети и пи- представители на Министерството 
сателн междувременно посети го- нп просветата и правителството на 
лям брой училища в Сърбия с ма- Република Сърбия.

След Анто
логията на бъл
гарската поезия, 
която издадоха 
съвместно двете 
издателства, зо
ва е второто тях
но кногоиздател- 
ско начинание.
Съставители нп 
книгите са дъл
гогодишни учи
тели: Владимир 
Стоименов, Рай
ко Карамфилов и
Милан Миланов от Босилеград. Сборниците 
държат разкази, стихотворения от български, 
югославски, световноизвестни и писатели от на
шето малцинство, народни приказки, басни, пос
ловици, поговорки, гатанки и народни песни. ”06- 

помсстените материали е съобразен с 
установените за различните класове норми за из- 

” изтъкват съставителите в

Щ| Книгата 1 ДЕТСКА 4 -
* х У СМИВКА’% създадена
• като резулгат от акцията на 

хидожнмцитс за деца,, която
^ИО време на НЛТО- -- *
|^гресИята се нодеще от Куп- 
|:#тр^но-просвстната общност 
^сНГр.Ншп 1це бъде 

отНе^штяна тези ДНП й н 
; Италия. Книгата пристигна 

НйАисштскнн полуостров 
; посредством наши хора,
: които живеят н италианския 

град Емаоли н поддържат 
постоянно сътрудничество с 
детския дом ” Душко Ра- 
довнч” в Ниш.

Книгата е подготвени за 
печат от известния италиански детски пост Пйстро Парнно от 
град Флоренция. Тя ще се продава в Италия, а приходът е 
предназначен зи югославските депа.

* ГРУПА италиански поети от Емиолп и Флоренция ще 
посетят Ниш. По време на престоя си в града на Нишава - от 
24 до 27 октомври - те ще разговарят с ьс събратята сп но 
перо от града и окръга, а на гостите от Италия Културно- 
просветната общност в Ниш ще организира литературна

Книгата сс появиха в началото на тази учебна 
година и учениците от I до IV клас ще имат въз
можност да ги ползват през нея. Няма съмнение, 

новите сборници ще се подобри

съ-

качестното наче с
обучението по български език в нашите училища. 
Книгите са илюстровани, а заслужава да се из
тъкне и техническото им оформление, особено

емт.т на

хубавото решение на кориците.
Надяваме се, че наскоро ще бъдат готови и 

сборниците за V, VI, VII и VIII клас, които съв
местно ще издадат Заводът от Белград и нашето 
издателство. Новите книги засега могат да се оси
гурят чрез Завода от Белград.

ДР1|И ОСМЕХ пънкласно четене 
своя предговор.

Съставителите на сборника са се постарали да 
обхванат по-голям и по-разнообразен материал, 
защото учениците и преподавателите не разпола
гат с други подходящи наръчници в обучението по 
български език. м. в.

В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

ПРЕДИМСТВО ИМАТ ” ЛУЖНИЧКЕ НОВИНЕ”
Само три екземпляра на в-к '‘Братство” напосле

дък се продават в будките в Бабушница. Интересът 
на бабушничанитс към нашия вестник, за съжаление, 
е малък, узнаваме от вестникарката, работеща в еди
нствената будка в града, в която "Братство” може да 
се купи. Нашият вестник пристига редовно в няколко 
бабушнишки фирми, които са абонирани за него. В 
"Тигар” например ежеседмично пристигат по 10 ек
земпляра на вестника, в частната фирма "Сан Ма
рино” - 3 и т.н.. Абонати на вестника са няколко 
местни общности, училища, земеделската коопера
ция "Будучност”, редица частни лица, сред които са и 
нашите сътрудници Драган Чирич и Драгослав Ма- 
нич Форски.

В Звонския край, където живеят доста хора от 
български произход, абонатите на вестника са повече

- обшо 31.
Жителите на Бабушнишка община предпочитат 

да купуват и четат местния вестник "Лужничке но
вине", което е разбираемо. Този весник излиза вед
нъж месечно и се печата в 1500 екземпляра. Главен и 
отговорен редактор на "Лужничке новине" е Часлав 
Благоевнч, заместник главен и отговорен редактор 
Драган Божилович, технически редактор и фотогр
аф Милорад Янкович Рота, а членове на редакцията 
Драган Чирич и Векослав Пейчич. Никои от тях не е 
на постоянна работа във вестника.

Интересно е да напомним, че по време на нато- 
вската агресия "Лужничке новине" са раздавани без
платно. По това време излязоха общо 12 броя на 
вестника, в които са поместени над 200 статии.

вечер.
Запланувано е наскоро да бъде отпечатана съвместна сти

хосбирка на италиански и югославски поети.
В.С.Б.

лък брой ученици.
Целта на акцията е преди всич

ко да се обогатят знанията на де
цата, като им се създаде възмож
ност да ползват много по-богат кн
ижен фонд на училищните библио
теки, а също така и да се даде въз
можност на поетите и писателите 
да представят творбите си в непос
редствен контактсдецата.Тазиак- 
цня същевременно предупреждава 
обществото за тежкото положен
ие на училищата с малък брой уче
ници, както и за интензивното об- 
езлюдване на селата.

Годишнината на тази акция не 
беше отбелязана през март, както 
беше планирано, поради вражес
ката агресия срещу нашата страна. 
Това ще бъде направено в рамките 
на Седмицата на детето към края 
на септември в Бердуй, където и 
започна акцията по почин на ниш- 
кия всекидневник "Народне нови
не” и Русомир Д. Арсич,
Ниш. При учениците от малкото 
училище в това село тогава ще до
йдат популярните литературни тв
орци за деца Добрица Брич, Сло- 
бодан Станишич, Мошо Одалов- 
ич, Душко Трифунович и Русомир 
Арсич. На тържеството по повод 

при
състват и малките "посланици” на 
почти всички училища, които бяха 
обхванати от акцията. Кукленият 
театър от Ниш ще изпълни 
циално представление за всички 
участници в тази твърде значител
на културна манифестация.

В акцията ”3а училищата на ръ
ба на съществуването” за първи 
път ще се включи и едно голямо 
училище - основното училище ”Ра- 
тко Вукичевич” от Ниш, чиито 
представители ще предадат голям 
брой подаръци за малкото бердуй- 
ско училище, а сътрудничеството

Голям интерес към тази Детска 
мисия на мира и благородството 
проявяват и медиите. Освен каме
рите на РТС, на тържеството в Бе
рдуй ще бъдат включени и каме
рите и микрофоните на голям брой 
частни радио- и ТВ станции.

Драган Чирич Б. Димитров

гСТАРИТЕ
СНИМКИ
РАЗКАЗВАТ...

ЦАРИБРОДСКИТЕ ДНИ НА 
Д-Р ХУСНИЯ ХАСАНБЕГОВИЧ

Съвсем определено е написано на гърба на 
снимката:

”Ден на Червения кръсш в Цариброд, 
септември 1939 година”,

На снимката от ляво на дясно са: околий
ският училищен инспектор Марко Перишич, 
гимназиален учител по френски език, и горе, на 
стъпалата на изгорялото "ОКОЛИЙСКО”, д- 
р Хусния Хасанбегович. Двете учителки, ед
ната от основното училище, а другата Кри
стина Драгич, гимназиална учителка по мате
матика, са заснели най-добрите курсистки за 
даване на първа помощ в акциите на тогаваш
ния Червен кръст: Радка Соколова, Светлана 
Брезничка и Вера Игова-Връц.

Д-р Хусния Хасанбегович беше един от пър
вите назначени в Кралството на сърбите, хър- 

словенците околиййски лекар на град 
Цариброд и управител на градската болница. 
По това време в града имаше само още двама 
лекари - Асен Болевски, който май беше при
върженик на 'алтернативната медицина” 
хапване и попийване от типа: "Давай тигана, 
бае, слагай да пържим месце и да си пийнем”. 
А заболелите деца на местна почва лекуваше с 
бял хляб и

дача за здравеопазването в цялата околия. На 
кон обикаляше болни по селата, вкъщи спешни 
случаи преглеждаше, правеше училищните ва
ксинации за едра шарка в старото здание на 
общината, а болницата беше чиста, спретната 
и и добре облеужвана. Гражданите я обикаляха 
със страхопочитание, защото кой ще пие с удо
волствие горчивите илачи и ще лежи деноно
щно, след като вкъщи си има п овченик, и са
муни хляб.

Семейството на Турчина, така го наричаха 
царибродчани, се уголеми. През 1926 година 
взе за жена хубавицата Люба и им се роди син 
Емил през 1927, а взеха за дъщеря и Лиляна, 
дъщерята на Любината родна сестра Гина, 
щото имаше повечко деца и защото беше раз
делена с мъжа си. Живееха в солидното здание 
под рампата, което дълги години после сме
няше предназначението си за админитративни 
нужди, стоматологична амбулатория и не зная 
още какво. Сега е частна собственост на Крум- 
ски. Животът в тази къща - богат, разнообра
зен, диктуван от нуждите на малкия градец - 
има своя история. Има още десетина такива 
къщи, които имат свой живот и значение. Не е 
лошо да запишем, да знаем, да ги помним, за
щото по една или друга причина и нашият ли
чен живот е бил свързан с тях.

Точно преди войната 1941 година семейст
вото на д-р Хусния Хасанбегович се премести 

Свърлиг и там лекарят е имал плодотворна и 
авторитетна лекарска практика.

За съжаление, през 1947 година 
неговият син - абитуриент Емил. По негово

поет от

за-

ватите игодишнината на акцията ще

изрично желание беше потребен на нашите 
гробища. Той ни е съученик и погребението му 
беше трогателно. Майката Люба после ослепя, 
също почина и бе погребана до единствения си 
син. Къде е гробът на доктора и как се по
гребват мюсюлманите - не знаем.

Семейството на доктора има в града ни мно
го близки и познати, а дъщерята им Лиляна 
живее в Белград, дългогодишна аптекарка е в 
центъра на града. Спохожда гробовете на сво
ите най-скъпи хора и - обича Цариброд.

спе- с по-

парче черна халва от сладкарницата 
на Сал и Ибрахимов. Д-р Константин Гоцев бе- 

лекар-частник, гонен от властта за 
кални комунистически идеи. Д-р Хусния Ха
санбегович пък беше строг, с кръгли очила в 
черна рамка, тънки и къси мустачки и спокоен 
вид - излъчваше внушителна сила, знание и 
категорична сигурност в лекарската професия. 
Мюсюлманин от Босна,

ше ради-

в

се поминапоел отговорната за- Лилия Нейкова
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ПО ПОВОД ЮБИЛЕЯ НА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ В ЦАРИБРОД (ДИМИТРОВГРАД)

НОВАТОР,
бизнесмен
И СПОРТИСТ

” ДОМАШЕН УЧИТЕЛ” - ЗАРОДИШ НА 

ЖУРНАЛИЗМА В ЦАРИБРОД (2)
Книжка II 80-90 коне, 100 кобили, 2 бивола, 

150 свине.
... Дружества в Цариброд за сега 

не съществуват почти никакви, ос
вен едно актьорско дружество, съ-

е издадена от печат 
през февруари 1889 година и има 50 
страници с отдели: Юридически 
(от 3 до 15 стр.), Поминъчно-ико- 
номически (от 15 до 26 стр.), На
родни умотвориния (27-38) и Духо
вен отдел - до 48 страница.

Да се спрем на някои по-интер- 
сни статии.

от Глигор Насалевски. Следват 5 
коледарски песни, записани от С. 
П. Иванов в град Пирдоп, а след 
тях краят на приказката от 1-та 
книжка "Богаташкий син”.

До края на книжката е Духов
ният отдел - "съденето на Иисус 
Христа, разгледано от юридическа 
страна” - превод от И. Визирев.

Третата книжка на "Домашен 
учител” започва с Културен отдел, 
с две стихотворения "Последен сн- 
сг” и "Щурец и пчела” от М. Мос- 
ков от Русе. От 4 до 13 страница са 
дадени второто и третото действие 
на трагичната комедия ”3а волята 
на хората”, а след това е Юриди
ческият отдел с критически прег
леди върху законите - до 24 стра
ница, откъдето започват Народни 
умотворения. Първо са две песни, 
записани в село Медвсн от Н. Ста
нчев, а след тях баснята ”Рак и ли
сица”, записани от свещеник Ди- 
митрия Веселинов в с. Мургаш.

Друховният отдел започва на 29 
страница и е продължение на раз
искването за съденето на Исус Хр
иста от втората книжка. Свършва 
на 36 страница и от там започва 
Библиографическият отдел, кой
то свършва на 42 страница.

На 42 страница започва отде
лът Разни, с продължение на таб
лицата за избирателите от първата 
книжка - за още 10 околии. Дадена 
е и обединена таблица за всичките 
20 околии, от кято се вижда, че от 
"вкупните” 115 716 избиратели св
оето право са ползвали 17 341 изби
ратели, или приблизително 15%. 
След това следват статиите "Док
торски работи”, "Училищтни ин
спектори”, "Всемирни доктори”, 
"Нашите читалища”.

На последните, 49 и 50-та стра
ница е обявлението на администра
цията. От него се вижда, че спи
санието "Домашен учител” е има
ло абонаменти не само от Цари
брод, а почти от цяла България - от 
София, Силистра, Видин, Трън, 
Ст. Загора, В. Търново, Сливен, 
Оряхово, Враца, Пловдив, Клису
ра, Ихтиман, Казанлък и др. От 
приложената таблица се вижда, че 
най-много абонаменти е имал г. К. 
Стефанов от Видин - 42 броя на 
списанието.

Направих бегъл преглед на пъ
рвите 3 книжки на най-старото и 
единствено списание, излизало в 
Цариброд. Сигурно не съм успял 
да ви върна във времето от преди 
110 години в Цариброд и да уловя 
духа му, което ще рече, напълно да 
ви запозная и със самото списание. 
Но се надявам, че съм успял да ви

Болшинство от жителите на 
Димитровградска община 
нават своя съгражданин Васил 
Милев като бивш 
на ОС в Димитровград 
шен

поз-

председател 
и успе- 

ръководител. 
е са онези, които

На страниците от 20 до 25 се 
говори за Цариброд. "Този 
градец преди 10 години е бил селце 
от 100 къщи. И тогава е бил ок- 
олиен център както и днес. По тази 
причина започнали да дохождат 
преселници от околните села, 
най-повече от гр. Пирот 
заселват тук, започнали да се ст
роят под план градски здания и сел
цето започнало да взема един вид 
на малък градец. По този начин 
селцето Цариброд е станало град. 
Днес Цариброд се състои от 400 
къщи, а от 5-600 семейства. Насе
лението са занимава повечето с зе
меделие, което се види от това че 
от 5-600 семейства 300 семейства са 
земеделци... Другото население в 
Цариброд се занимава с търговия, 
с занаяти и с разни други работи. 
Така: платнари има 11 с 11 дюкеня 
и 40 слуги, обущари 6 с 6 дюкеня и 
14слуги, бояджий 3-ма и с 3 дюкеня 
и 3 слуги, бъчвари 1, шивачи 16 с 16 
дюкеня и 30 слуги, кожухари ЮсЮ 
дюкеня и 15 слуги, златари 2 с 2 
дюкеня и 4 слуги, тенекиджии 1, 
халваджии 2-ма с 12 слуги, хлебари 
6сб хлебарници и 15 слуги, готвачи 
8, 8 гостилници с 20 слуги, кръч- 
мари 43 с 43 кърчми и 50 слуги, 
бакали 27 с 22 дюкеня и 2 слуги, 
мутавчии 1 с 2 слуги, надничари... 
10, адвокати 2, ханджии 43 с 43 ха
на, от които по-главни са 3: хотел 
"Европа”, хотел "София” и Джад- 
жовий хан "Видлич”, овчари 40, ка
сапи зимно време 5, а летно време 
10, абаджии 1 с 2 слуги, налбати 
3-ма с 4 слуги, ковачи 6 с 6 ковач
ници и 12слуги, пъртеничари 2-ма, 
воденичари 2-ма, дюлгери 10, слу
ги, общо число, 250-260... По-глав
ни търговци в Цариброд са 16 ду
ши, те са: Радойко Иванов, Стоян 
Иванов, Пейчо Стаменов, Димит
ър Стаменов, Гога Кръстев, Анта 
Джаджов, Йосиф Христов, Димит
ър Тошев, Сотир Костов, Еленко 
Бслчов, Камен Иванов, Алексия 
Стойков, Нако Даскалов, Дончо 
Игов, Ив. Атанасов...

Фабрики в Цариброд има само 
две: една за тютюн и една за местни 
спиртни питиета...

По-главни индустриялни произ
ведения, които се произвеждат в 
Цариброд са: килими, аби, кожи и 
масла...

В Цариброд нсма определен па-

учйсншт^атурно списанив,.; !стопански 
По-малко обач

малък НА

■ излагал всъки ? мъсецъ. 'знаят, че той е един от хората 
между нас, който има и научната 
титла

!,-о.
«м»:1 , • п:магистър на технологиче

ските науки.
М-р Васил Милев е роден пр

ез 1942 година в Димитровград. 
В родния си 
новно, а в съседния Пирот - сре
дно икономическо училище. Сл
ед завършването на средното уч
илище Милев работи една годи- 

димитровградската "гума- 
ра” като референт за набавка, а 
след това се записва в Полувис- 
шето училище за вътрешна тър
говия в Белград. Първия курс за
върша със средна оценка 10, а 
след това се записва и в белград
ския Технологически факултет 
- органична насока (петрохим- 
ия), който завършва навреме със 
средна оценка 8, 70. Въпреки че 
следването му в Полувисшето

а
и да се КНИЖКА ПГГОЛИНА 1.

Резшорг
град завършва ос-

ИЗДЗВА ОА/.ГЬ Г. ЦАГЛБГОДЪ. *

'.Т&-на в СОФИЯ
БЪЛГАРСКА НАРОДИ*• ПЕЧАТНИЦА

Васил Милев е известен на 
димитровградчани и като 

добър спортист. Той е 
основател на

димитровградския хандбален 
клуб, който, за съжаление, е 
съществувал само няколко 
години. Дълги години се е 

състезавал за местния 
баскетболен отбор, а след това 
е бил и негов треньор. Хандбал 
е играл и в отбора от Пирот, по 

време на звездните му 
състезателни мигове. Носил е 
фланелката и на БК "Пирот1', 

играл е тенис на маса...

*
ЕДНА КНИЖКА СИ СТ.

ставено през месец Август мина
лата година... От съществуването 
си насам, до сега поменатото дру
жество е дало пет представления, 
както следва: в първото представ
ление е представена драмата ”Рус- 
ска” и комедията "Зла жена”, в вт
орото представление - трагедията 
"Стефан Караджа” и комедията 
"Чорбаджията”, в 3-то представле
ние - трагедията "Геновева” и ко
медията "Червените панталони”, в
4- то представление-драмата "Ива
нко убиецът на Цар Асена 1-й” и в
5- то е повторена същата драма с 
друга някаква комедия...”

На страница 26 има ценоразпис 
на храните и др. в град Цариброд. 
Да надникнем в него: Гъска се про
дава за 2 лева, кокошка-40 стот
инки, телешко месо, ока - 60 стот
инки (колкото и "Домашен учит
ел”), агнешко, свинско месо и су
рова сланина - 1 лев, свинска маст 
- 1,2 лева, краве масло - 1,4 лева, 
кашкавал - 2 лева, мед - 80 стот
инки, мляко, зимно време 40, а ля
тно- 15 стотинки, 100 яйца - 4 лева, 
100 оки фасул - 40, жито - 10,кар
тофи - 25, орехи - 30, лук червен - 
13, сено - 5, морска сол - 20, царе
вица 9 лева за сто оки... Кожа во- 
ловкса сс продавала за 12, кравеш
ка за 8, овча за 1, лисича за 4 лева... 
Надниците са били: обикновена, 
без храна - 2, а орачка, с два вола, 
без храна - 3 лева.

От 27 до 39 страница с отдел 
"Народни умотворения”. Дадени 
са две басни, "Петел” н "Рак и жа
ба”, записани в град Елена от Па
найот Кършовский, а след тях пе
сента "Никола н Лиляна", която сс 
псе на хоро и с записано в Жслюша

училище за вътрешна търговия 
се оказва твърде успешно, Ми
лев не се дипломира в това учи
лище.

След отбиването на военната 
си служба той отново се наста
нява на работа в димитровград
ската каучукова промишленост, 
чийто стипендиант е бил по вре
ме на следването. Както е изве
стно, тази фирма тогава е рабо
тила в рамките на пиротския 
"Тигар". През 1972 година само- 
инициативно започва следдип
ломни студии в Загреб, които за
вършва с успех две години по- 
късно. Темата на магистърския 

Милев е била от об- 
"гумарството” и е 

названието: "Влиянието

това свое намерение.
По внушение на тогавашно

то общинско ръководство, през 
1987 година той става генерален 
директор на желюшката "Кожа- 
ра" (тогавашно "Братство") и за 
две години тази почти фалити- 
рала фирма превръща в една от 
най-стабилните фирми в об
щината.

През 1989 година напуска 
желюшката фирма и се захваща 
с частен бизнес. По това време 
той е един от малкото частници 
в общината. Като кандидат на 
група граждани през 1989 година 
печели изборите за председател 

общината. Неговата победа 
на местните избори като незав
исим кандидат предизвиква ог-

труд на 
ластта на
носела
на пунилата върху физическо- 
механичните характеристики на 
гумата”, 
каучуковата фирма Милев е бил 
само по време на втория курс. 
Фирмата обаче задочно му дава 
стипендия и за първия курс.

Съгласно договора между 
"гумарата” и нишкия "Вулкан , 
през 1976 година Милев започва 
да работи в нишката каучукова 
фабрика. Там обаче се задържа 

една година. През 1977 
дина преминава в предприятието 
"Суко”, където работи десет го
дини като ръководител за разви- 

производство. В "Суко е 
един от инициаторите за въвеж
дането на новата технология за 
производство на водоразтвори- 

на базата

Стипендиант на
на

ромен интерес в масмедиите на- 
Начело на об-вред из страната, 

щината Милев остава до след
ващите предсрочни избори, а сл
ед това (през 1991 година) 
шеф на фришопа на "Генекс” на 
граничния преход "Градина” и 
до днес изпълнява тази длъжно-

с. I ама
заинтригувам и вие ще вземете в 
ръцете си списанието и ще го про
учите обстойно. В него има какво 
да сс прочете.

го-само зарен ден...
... В Цариброд има 1720 овце, 

206 кози, 300 полове, 70-80 телци,
с I. Цветно Иванов

Освен сръбски и български, 
Васил Милев отлично владее ан- 
глийки и си служи с френски ез- 

, Няколко пъти е ходил в Ан- 
и САЩ иа специализация.

от тях са на път да сс обезлюдят напълно. Смятам, че 
чрез подходящи статии печатът може да допринесе 
за възстановяването на селата, респективно за разви
тието на земеделието и особено животновъдството, 
за което съществуват идеални природни условия.

В нашата община живеят хора от различни на
ционалности, които живеят сговорно от край време и 
това трябва да се запази. "Братство” като местен 
вестник може да изиграе още по-голяма роля за за
пазването на добрите междунационални отношения, 
наблягайки по-често на този факт.

На мнение съм, че по-строго трябва да се рецензи
рат материалите, които се печатат на последната 
страница. Това го казвам, защото понякога срещаме 
думи и изрази, конто не само че не са литературни, но 
понякога приличат на вулгаризми. И хуморът, и сати
рата изискват строга логичност и реална връзка с 
де йствителността.

Предложенията да се промени названието на вест
ника не са убедителни. Назването на вестника може 
да е важно, но по-важно е неговото съдържание.

Б. Димитров

тие и 40 години
"БРАТСТВО"

КАКВО (НЕ) ВИ 
ХАРЕСВА ВЪВ 

ВЕСТНИКА

ИК
глия
Участвал е в разни научни срещи 

от своята област - вми синтетични смоли 
на екрили и усвояването на про
изводството на синтетични смо
ли (и бои и лакове от гях) според 
американски лиценз. По време 
на работата си в суковската фи
рма Милев латентувя в Съюзния 
институт за патенти две изобре-

подобряване
на качеството на акрилните смо
ли за промишлени замазки.

През 1981 година той сс го
тви да защити докторската си ди
сертация, но през същата година 
умира професорът, пред когото 
е трябвало да защити труда си. 
Милев временно отсрочва защи
таването на дисертацията, а сте

на учените 
Загреб, Дубровник, Любляна... 
Публикувал е статии в домашни 

списания. Магистърски-научни 
ят му труд с верифициран като

Кирил Петров, пенсиониран учител от 
Димитровград:

Чета редовно "Братство” още от първия му брой. 
Изпитвам задоволство от това, че качеството му се 
подобрява и че съдържанието става все по-разноо
бразно. Мисля, че от година на година популярността 
на вестника става все гю-голяма и сс чете внимателно 
не само от жителите на Димитровградска и Босиле- 
градска община, но и от хора от други райони.

Особени забележки за съдържанието на вестника 
нямам, но бих искал да ви предложа занапред по- 
често и по-обширно да пишете за нашите села, много 
от които, за съжаление, сс обезлюдиха, докато някои

научен труд.
Милев е получател на редица 

обществени и спортни признания. 
Може би най-значителната 
е Септемврийската награда 
шина Димитровград.

Понастоящем живее в щаст- 
семейство. Съпругата му

от тях 
на об

ления, свързани с

ливо
Зорици е директорка на димиг- 
ровградския Център за култура, 
а синът им Мишко с студент.

Б. Димитров
се отказва отче ние на времето
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ПЕТ СТОЛЕТИЯ НА ПОГАНОВСКИТЕ ФРЕСКИ (5)

И ОЩЕ ВЕДНЪЖ - ЧИЙ Е ПОГАНОВСКИЯТ МАНАСТИР?
през мрачните години, след рухването 

балканските християнски държавници, 
се създава особен балкански културен ин
тернационализъм .

Д. Медакович (председател на САНУ, 
1997): ”Без междуособни държавни (рани 

които попаднаха под много-

балкански народ. В го- каккт.м един отделен 
дините, когато е строен, не е имало никакви 
вътрешни териториални граници в обсега 

отоманската империя. Премахването
и злличвлнсто на старите дър-

и изгнаничеетво.принудително прсселвнне
От коя народност и от кои социални със

ловни водят потеклото си иогановските иси- 
хасти? Обръщаме внимание на следните мо
менти:

- Ако първоначалното местонрсбивава- 
братството е Егей, къдсто имало и

Освен теософските раздори, отклонения 
и взаимна непоносимост между православ
ните секти поне още две неща са предизви
кали придвижването на егейските нсихпсти 
на север,

Пдното е непрекъснатата заплаха от раз
бойнически нашествия. Официалното осма
нско управление и регуларният аскср из
бягвали необмислени и непотребни насилия 
над поробената рая и свещеничеството. Вп
рочем аекерът нахлувал в Средна Европа и 
там се сражавал. Отсъствието на войската в 
средището на Балканите било използвано 
от разни разбойнически банди. Те върлу
вали из православните краищп, илячкосва- 
ли, насилвали, превръщали раята в роби, 
принудително ги потурчавали... Устремява
ли се и към по-добре укрепените и заможни 
монастири, каквито били и егейските. Хао
сът и несигурността накарали населението 
да потърси избавление на север и североза
пад. Към бежанските пълни се приобщили 
и нашите нсихпсти и пристигнали в Поер- 
мието. Едни се установили край Трън 
(”Св.Архангел"), други около трънско-одо- 
ровската махала Мущяр ("Св. Йоан Кръ
стител"), трети край Ясенов дел ("Св. Ди
митър"), четвърти до Поганово ("Св. Йоан 
Теологос")...

Приемем ли, че иогановските нсихпсти 
първоначално са обитавали Патмос (или 
Атон), тогава третата причина за бягството 
им била опасността от морски пирати. От 
достоверни исторически източници се ос
ведомяваме за нападения и грабежи от ст
рана на сицилиански, корсиканскн и други 
пиратски кораби върху атонските монасти
ри. Мъката накарала монасите да строят 
пиргове (кули) за защита и спасяване от 
морски и други разбойници. Ще видим, че 
този горчив житейски опит на исихастите се 
отразил и върху архитектурата на основа
ния от тях Погановски монастир.

Всичко на всичко достатъчно неволи за

II,;

нана
границите
жавици създало особена обстановка, която 
доловили и по своему признават и описват 

български, сръбски и пр. изслед
вани от различни поколения.

Още през 1902 г. иначе пристрастно 
троеният историк Й. Хаджи-Василсвич пи
са, че не може категорично да се твърди 
какви били националните чувства на насе
лението от държавата на Драгашите.

пи, народите, 
вековното иго на чужда, предимно вражде
бна цивилизация, създадоха единствена и 
наднационална православна екумена,духов
но достатъчно мощна да се съпрот иви и пре
живее всевъзможните страхотии иа една пр
одължителна окупация.

Д. Давидов, белградски историк (1997); 
"След изгубване на политическо-национал
ната самостоятелност"... когато се живеело 
в една държава "...при напълно иеблагопри- 
ятни условия, създадени от страна на админ
истративния порядък на османското царст
во, на Балканите - както написал един исто
рик - най-напред се е питало за вероизпо
веданието, а след това за националността ...

Накрая наистина излиза, че не е лесно да 
се отървем от единствено възможния извод: 
Погановски монастир от края на XV сто
летие в средата на 'хомогенизираните Бал
кани е творба, паметник, свидетелство и до
казателство за съществуването ( в началото 

турското иго) на обща, макар и ефемер- 
на, неповторима балканска-интернационал- 

култура. Произходно балкански, по-къс
но през различни периоди монастирът дей
ствително е бил ту български, ту сръбски (7 
промени). Но това е друга приказка. Към 

"балкански" правдиво е да се прибави 
и "шопски", зашото е строен в област, насе-

нс на
гръцки, и славянски, и други православни 
монастири - защо дп нс допуснем, че иси- 
хпетите (които нс придавали значение на 
етническата, а на религиозната еднородно
ст) представлявали смесени, многонацион
ални общества;

мнозина

няс-

- Надписите на двете древни погановски 
икони и кръглите фасадни плочки сп гръц- К. МиятовБългарският византолог 

(1936), изявен български учен, откровено 
намеква, чс и Поганово с фактически рожба 

балканска култура: "В средните векове 
на Балканите нс са съществува ли държавни 
граници за религията,науката и изкуството. 
Всичко топа е било общо достояние, зашото 
е почивало иа една приблизително еднаква 
култура" - казва авторът.

Българският изкуствовед А. Протич 
(1930) е още по-експлицитсн: "...преди ду- 

нппионалния подем в Румъния и

ки;
- Повечето от текстовете на фреските са 

старославянски, частично гръцки;
- Изборът на регионалните, балкански 

светни, нарисувани в наоеа, също представ
лява смесица; оспсн исеирапосляннитс, тук 
са и типично балканските светци: Св. Сава и 
Св. Симеон (сръбски), Св. Йоан Рилски (бъ- 
лгарски), Св. Йоаким Сарандоиорски (ма
кедонски), Св. Говдсй (гръцки)...

- Относно социалния състав предпола
гаме, че всичките или повечето монаси са 
произхождали ог предосманските благоро- 
днически родове; османците ги ненавижда
ли и жестоко са ги преследвали, затова те 
потърсили пзил под кплугерското расо; ест
ествено със себе си прибрали личното си 
имущество - скъпоценности и пари - и ги 
приобщили към монпстирската хазна; сто 
как и откъде се излюпили средствата за зи
дане и украса на Погановския монастир в 
навечерието на XVI в., зенита на турската 
държава.

В светлината на досегашните разбори ос
тава отново да се запитаме: "Аман, чий е 
монастирът - български, сръбски, македон
ски или гръцки?” Основан от балкански ис- 
ихасти, той по начало не принадлежи нито

на

ховния и
Гърция, Сърбия и България, би трябвало да 
се говори за едно денационализирано бал

наканско изкуство...
В наши дни, след определено изследо

вателско затишие, пак стана актуален проб- 
за "Византия след Византия - както

на

лемът
бе озаглавен един симпозиум, състоял се 
през 1997 г. в Белград, посветен на постви- 
зантийската култура.

С. Радойчич казва, че по време на тур
ското нашествие "на Балканите нараства
ше, във влошени обстоятелства, почти не
легална, необикновена, интернационализи
рана култура, в обсега на която единството 
на християнската обшност дойде до пълно 
изражение” (1967); "новите изследвания, 
които понастоящем се провеждат, показват

онова

лена от шопския етнически корпус и зашото 
архитектурата му, донякъде и иконограф- 
ското изпълнение на фреските, отразяват 
душевните и битови отличия на местните 
жители...

С. К.
В следващия брой: Съдбата иа погаиовските 

исихасти и зографи

Примариус д-р АНТОН АНТОНОВ

ДЕФОРМАЦИИ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ
ХИРУРГИЧЕСКО ЛЕЧЕНИЕ НА СКОЛИОЗИТЕ

Доколкото ъгълът на извивката на гръбнака е 
по-голям от 50°, лечението трябва да се провежда 
по хирургичен път. Операцията трабва да бъде 
направена малко преди да престане растежът на 
гръбначния стълб.Това значи, че при момичетата 
операцията трябва да бъде направена между 11 и 
12-та година, а при момчетата между 12 и 13-та 
година. Ако ъгълът на извивката на гръбначния 
стълб е по-голям от 50°, а детето е още малко, т.е. 
не приключил растежът на гръбнака, операцията 
трябва да се отсрочи, като междувременно се при
лагат други методи за лечение - корсет и гипс.

С операцията се постигат две основни цели:
1. Да се извърти корекции (намаляване) на 

ъгъла на извивката йод 50" и но такъв начин да 
се създадат условия за нормална дейност на 
дихателните и сърдечно-съдови органи;

2. Така коригираната извивка да се фиксира 
и да не се дойусне йовторно да се увеличава

Преди операцията непременно се правят лабо
раторни анализи, проучва се работата на дихател
ните и сърдечно-съдови органи и се правят необ
ходимите упражнения.

Индикациите за хирургичното лечение се оп
ределят от хирурга. От типа на сколиозата зависи 

хирургически метод ще бъде приложен. 
При най-голям брой случаи към гръбначния стъ
лб се подхожда откъм задната страна и то с един 
акт. Обаче при екстремно големите сколиози оп
ерацията се извършва едва или три акта, а към 
гръбначния стълб се подхожда от предната страна 
-през гръдния кош или корема, а след това, при 
вторият акт - от задната страна.

За коригиране на ъгъла на извивката се прила
гат няколко метода, което зависи от типа 
лиозата. След извършената корекция, 
гане на инструментация, се прави спондилодеза. С 
помощта на спондилодезата се върши стабилизи
ране на отделната част от гръбначния стълб, 
която се намира извивката. В спондилодезираната 

гръбнака след операцията няма движения, 
но тази част на гръбнака не може да се изкривява 
повече. Това, че няма движения 
гръбначния стълб не трябва да тревожи родите
лите, защото в тази част (гръдната или гръдно- 
кръстната) и преди операцията не е имало ни
какви движения, или по-точно казано, те са били

минимални. При нормални условия главните дви
жения в гръбначния стълб стават на врата или в 
кръстта.

След операцията детето ще може, както и пре
ди това, нормално да се навежда във всички по
соки. То ще загуби само фимиите (микродвиже- 
нията) в оперираната част на гръбнака, но затова 
пък извивката ще е намалена, ще се подобри ес
тетическият изглед и ще се създадат нормални 
условия за работата на органите в гръдния кош, 
което е голям успех. Детето ще може нормално да 
се развива, да ходи на училище и по-късно да 
изпълнява успешно професионалните си задачи.

Водоравно: 1 — Широко и равно 
място, обикновено обрасло с трева или 
равно пространство извън населено мя
сто, обикновено с ниви и ливади по него. 
5 - Планина в Бълграия. 9 — Хищно 
горско животно. 11 — Част от сграда, 
където всички апартаменти са на едно 
ниво (мн. ). 13 — Без мъка, без труд и 
усилие. 15 — Малкото име на няко
гашния френски актьор и певец Мон- 
тан. 17 — Артилерийско оръжие. 18. 
Български пари. 20 - Междуметие, кое
то означава жал или мъка; за жалост. 21
— Кражба, плячкосване. 22 — Важно 
хранително изделие. 24 - Общинска ск
упщина (съкр.). 25 — Организация на 
обединените нации (съкр.). 27 — План
ински храст с мъхесги отдолу листа и с 
червени сочни и ароматични плодове. 29
— Девойка, избрана за най—голяма ху
бавица в летовище, морска баня, на ня
кое спортно или друго състезание. 31 — 
Покой, спокойствие. 32 — Лекарство, 
медикамент. 34 — Светлина, блясък. 36
— Сътресение, разтърсване. 39 - Меж
думетие, употребяващо се за отпъжда не 
на кокошки или други птици. 40 — Мал
кото име на чешкия студент, който се се 
самозапалил в Прага през 1968 г. 41 — 
Който се отнася до микроб. 44 — 14 и 4 
буква в азбуката. 45 — Машинна индус
трия Ниш (съкр.). 46 — Първата жена 
(библ.). 47 — Мъжко име. 48 — По
падение във футбола. 49 — Женско име. 
50 — 1 и 15 буква в азбуката.

Отвесно: 1 — Името на бележит 
бълг. поет, баща на поета П. Славейков. 
2 — Малкото име на загребския кари- 

Област в Ш ве

ки изпълнител на забавна музика 8 — 
Град във Франция. 9 — Трудова органи
зация (скър. — сръб.). 10 — Което има 
цвят на пепел от дърва. 12 — Мъжко име. 
14 — Нерешителен, колеблив. 16 — Кой
то е израснал много. 19 — Инициалите 
на белградска актриса, участваха в сери
ала "Семейното богатство". 23 _ Лично 
месгоимение за трето лице, ед. число 
(сръб.). 26 — Градче на хърватското кра- 
йбрехеие. 27 — Лично месгоимение 
(сръб.). 28 — Мадото име на някогаш
ния американски мафиот Капоне. 30 — 
Замръзнах на бели звездички вахеж. 31 
— Винителен падеж от личното месгои- 
мение аз (съкратения вид). 33 — Фамил
ното име на бивш председател на 
ФИДА, Макс. 34 — Мъжко име. 35 — 
Инициалите на най-добрия румънски 
тенисист на всички времена. 37 — Ини
циалите на американски кандидат-пре
зидент, убит към края на 70—те години. 
38 — Нощна горска птица, подобна на 
кукумявка, но по—голям:!. 41 — Драг, 
скъп. 42 — 2 и 1 буква в азбуката 43 — 
Неидентифициран летящ обект (съкр.). 
44 - Предлог. 45 - Инициалите на 
бивш черногорски политик; някога ви- 
сокоставен партиен функционер в бив
ша СФРЮ.

какъв

Изглед на пациента преди и след операцията

В зависимост от приложения метод известно 
време след операцията детето ще трябва да носи 
корсет, или пък няма да има нужда от него.

Цялата процедура във връзка с операцията 
продължава 6-8 седмици, което значи, че ако опна ско-
ерацията е направена по време на учебната го
дина, детето ще може да навакса пропуснатия ма
териал. След операцията лечението е завършено. 
Необходим е само периодичен контрол от страна 
на хирурга.

В случай, че сколиозата се открие след като е 
приключил растежът на гръбнака (17-18 години) 
и ако ъгълът на извивката е над 60°, тя трудно 
може да се коригира. При такива случаи се правят 
само корекции на естетическия изглед (гибекто- 
мия).

с прила-

Съставил: Б. Димитровв

Решение на кръстословицата 4 
Водоравно: 1 — Гише. 5 — Риба. 9 - 

Море. 12 — Охлюв. 14 — Мутра. 16 — Ох. 
17 - Опира 19 - Пирот. 20 - ОПС 22
— Лима. 24 — СК. 25 — Ах. 27 — Сезам. 
29 - Сокол. 31 - Бере. 32 - Ика 33.35
— Етилен. 37 — Мува. 40 - Ад. 41 _ 
Р(адомир) А(нтич). 42 — Емил 44 - 
Ребус. 1о — Ана 47 - Ара 48 - Анан.

част на

в тази част от

катурист Райзингер. 3 — 
ция и Финландия. 4 — Таралеж. 6 — 9, 
12 и 3 буква в азбуката. 7 — Малкото и 
фамилното име (псевдонима) на сръбс-(Следва)
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СПОРТ ® Шадгасадш-)ФУТБОЛ: VII КРЪГ ОТ ПЪРВЕНСТВОТО НА НФЗ
ОКРЪЖНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - ВРАНЯ

”балкански”
ЗАГУБИ В СЦ ”ПАРК”

АНИТА АЛЕКСОВА, най-до
брата димитровградска шахмати-ПЪРВИ КРЪГ - ПЪРВО 

ПОРАЖЕНИЕ
стка, ще играе на държавното от
борно първенство (II дивизия) за 
жени. Алсксова щс играе за ШК 
"Пирот”, заедно с шахматния май
стор Йслсна Младснович, тазгоди
шна югославска шампионка за де
войки (преди няколко години е та
зи титла се гордееше Анита). Пи- 
ротският шахматен клуб има ре
ални шансове да се класира в пър
ва дивизия.

В ПЪРВЕНСТВОТО на пират
ска ок

Футболистите на Димитров- вр 
градския Балкански” загубиха Й( 
миналата събота на

"Младост” (Сувойниа) : ”Младост” (Босилеград) 3:1 (1:0) 
На игрището "Блатуша” в Су- 

войница, пред около

еме застрашаваха вратата
г своя терен виТсГд^“ 

мача срещу отбора на ”Будуч- дна тяхна

ради контузии и картони в'^,с- 28-та“инут^През в°РНаПре_ 
тава на домакините липсваха лувреме У пйх^Р Р°Т0 
много титуляри. Въпреки това, атакуваха ^„хийно^Тз“

на

противника. В 54-та минута Сърд- 
Анджелкович, след серия уда

ри, успя да вкара топката във вра
тата на

контраата- 
ка споменатият нападател на го-

стотина зри
тели, в рамките на първия кръг на 
футболното първенство в Окръж
ната футболна дивизия - Враня, се 
срещнаха едноименните отбори:
Младост” от Сувойница и "Мла

дост” от Босилеград. В добра 
тсрссна игра победиха домакините 
с 3:1, полувреме 1:0.

Босилеградските футболисти 
започнаха добре двубоя и през пъ
рвите двадесетина минути бяха 
пълно

жан
ност

в гостуващия отбор. И слсд 
този гол футболистите от Босилс-110-

град нс се предаваха. Продължа
ваха да атакуват и след няколко 
минути Мирослав Георгиев отбе- 
ляза хубав гол, който като чс ли 
даде някаква надежда на съотбор
ниците му до края на борбата да 
променят в своя полза резултата. 
До това обаче нс сс стигна, защото 
в 65 минута Бобан Младснович 
повторно отбеляза гол и оформи 
крайния резултат.

След срещата в Сувойница тре
ньорът на босилеградския отбор 
Георги Георгиев каза, че и двата 
отбора се представили с добра иг
ра, но домакините са играли по-до
бре и победата им е съвсем зас
лужена. Неговият отбор играл в 
доста подмладен състав, без ня
колко ключови футболиста, което 
е и една от причините за пораже
нието.

ръжна дивизия за пионери и 
"кадети”, младите надежди на ФК 
"Балкански” и в двете категории 
гостуваха в Пирот, където преме
риха силите си със съответните съ
стави на "Прогрес”. Пионерите на 
димитровградския клуб победиха с 
5 : 3, а "кадетите” с 6 : 1. И двата 
отбора оглавяват временното кла-

и ин-
НИШКА ЗОНА

)
^^^'‘звмлГорадн.пс-Топличани^' 

3:4, Будучкост(П)-Лужница 3:1, ФИАЗ-Младост 5:2, Но.о«„ац-О«ло„инац1:2.

1. ЕИ Борац 7 8 1 0 21:3 19 9. Младост
2. Топличанин 78 0 1 40:8 18 10. Земльорадник
3. Омладинац 7 5 11 17:6 16 11. Будучност (П)
4. Будучност (ПК) 7 4 12 14:6 13 12. Ястребац (Т)
5-ФИАЗ 732 2 13:12 11 13. Напредък
6. Лужница 7 3 1 3 17:23 10 14. 1>удар
7. Косаница 7304 16:10 9 15. Морава
8. Балкански 6 3 03 16:11 8 16. Новоселац

Двойките за осмия кръг: Морова-Ястребац, Омладинац-ЕИ Борац, Младост-Но- 
воселац, Лужница-ФИАЗ, Топличонин-Будучност (П), Напредак-Земльорадник, 
Будучност (ПК)-Рудар, Косаница-Балкански.

на-
равноправни, дори имаха и 

едно извънредно голово положе
ние, което не успяха да оползот
ворят. Веднага след това, 
дение на Бобан Младснович в 21 
минута, домакините откриха резу
лтата, който запазиха до края 
първото полувреме, макар че и ед
иният, и другият отбор имаха по 
още няколко голови възможнос-

7304 11:10 8 
72 1 4 12:20 7 
72 14 10:18 7 
72 1 4 8:16 7
6 2 1 3 9:22 7
7 13 3 12:17 6
7 1 2 4 7:16 5
7 115 10:13 4

сиране.
ОТБОРЪТ НА ФК ” ЖЕЛЮ-

ША” миналата неделя във Велики 
Йовановац бе надигран от домак
ина ФК "Задругар” от Крупац (то
зи отбор играе домакинските си 
мачове във В. Йовановац) с4 : 1 (2 
: 1). Желюшаните излязоха на те
рена с 10 играчи и претърпяха же
стоко поражение. Очебийно е, че 
желюшкият отбор се измъчва от 
някакви организационни пробле
ми, които трябва да се решат час 
по-скоро. След седмия кръг този 
отбор заема УП-то място в табли
цата с 9 точки.

с попа-

на

ти, които останаха неизползвани.
През второто полувреме играта 

беите още по-динамична. Босиле- 
градскнте футболисти настояваха 
на всяка цена да изравнят, но до
макините умело защитаваха своя
та врата и с бързи контраатаки всс 
по-често застрашаваха вратата на

Таблицата на НФЗ

през първите 25 минути на мача 
те имаха 3 стопроцентови въз-

татно. В следващия кръг "Младост” с 
домакин на "Железничар” от Вр. 
баня.

ФК "Балканки” игра в след- 
можности за отбелязване на гол, ния състав: Йовичич 7, Стратиев 
но отличният страж на гостите 6, Дончев 6, Димитров 7, С. Сто- 
Филипович не позволи резулта- янов 7, Станков 7, Марков 6, Ран- 
тът да бъде открит. С всяка из- гелов 6 (Ценков -), Иванов 6, П. 
минала минута гостите играеха Георгиев 7, С. Басов 6 (Истатков 
все по-добре. Те използваха ”кл- 6). 
асическия бункер” и от време на

м. я. д. с.

БАСКЕТБОЛНА ПОКАЗНА СРЕЩА ] ( КОНСУЛТАЦИИ ) 
ч- ЗАРСИ УПОРАЖЕНИЕ В НЕГОТИНД. с.

БК ”Хайдук Велко” - БК ” Димитровград-Панонияшпед” 79 : 67
В показаната среща, която се 

игра миналата седмица в Него- 
тин, премериха силите си шам
пионите на подрегионалните ли
ги, в които се състезаваха през 
този сезон - домакинът на сре
щата ”Хайдук Велко” и "Димит
ровград-Панонияшпед”. По-до
бри бяха домакините, които ли
куваха с резултат 79:67 (на полу
времето 39 : 33). При димитров- 
градчаните отсъстваха титуля
рите Иванов и Гюрджевски.
Най-ефикасни играчи в димит
ровградския състав бяха Геров и 
Андреевич.

Отношението на домашния 
отбор и присъстващите на мача

Централната комисия за Ра
ботнически спортни игри при 
Общинския синдикален съвет в 
Димитровград тези дни провеж
да консултации сред членството 
на синдиката за или против ор
ганизиране на РСИ.

В обичайното време - през 
април, май и юни - игрите не се

ШАХМАТ С зрители към димитровградчани 
беше изключително коректно. 
И двата отбора получиха купи за 
спечелените първи места в ди
визиите, в които се състезаваха 
през тазгодишното първенство.

Регистрирайки победа в този 
мач, който нямаше състезателен 
характер, неготинчаните поне 
частично си отмъстиха на дими-

КЛУБНО ПЪРВЕНСТВО НА 
ШК” ЦАРИБРОД”

Миналия петък започна клу
бното първенство на ШК ”Цари- геровата система (всеки срещу 
брод”, на което участват осем всеки) и всеки играч има на раз- 
шахматиста: Михаил Иванов, положение по един час за раз- 
Бора Андрич, Синиша Георгиев, мисъл.
Младен Найденов, Слободан 
Миленов, Зоран Иванов, Иван вокатегорникът Иван Стоиме- 
Стоименов и Младен Алексов. нов с пет точки от пет партии. 
Няколко потенциални участ- Втори е второкатегорникътМл- 
ници в този турнир в момента са аден Алексов с три точки, 
извън Димитровград, докато тр
има шахматисти го бойкотират.

Турнирът се играе по Бер-

проведоха поради агресията сре
щу нашата страна. Болшинство 
от трудовите организации са се 
съгласили игрите да се организ
ират, проблем е, че някои все 
още не работят и няма достатъч
но състезатели.

троврадачните за поражението, 
което претърпяха преди някол
ко седмици в Димитровград, в 
рамките на състезанието за ку
пата.

След петия кръг води пър-

Д.с
Б. Д.

д. с.
На 22 септември 1999 година се навършиха 

20 ГОДИНИ от смъртта на
ИВАН МИРЧЕВ

Годините без теб не могат да заличат споме
ните ни за твоята доброта, скромност и честност.

с!:>0Т<ОА>} ко ЦРЕПНЯ
безспорно най-голям иотерсс предизвикаха 
пренията (подпира) и пз.ршнякз.т. Црспнята 
(глинен с-ьд като тепсия, п който се пече хляб, 
препият), едва ли се помни от хората на сре
дна из.зраст, да не говорим за тези, които сега 
са ученици или студенти. Вз.ршнякз,т (капак, 
върху който се слага жар и след топа се пок
рива пренията, в която е сложен хлябът, така 
че топлината от жарта го пече) също е сред 
забравените неща, определящи бита на на
шите хора. Разбира ее, чс вършникът не може 
да се сложи в-ьрху пренията ако няма ожег, е 
който да сс хване, а и да сс разпредели жарта. 
Всичко тона имаше при Сашо и беше в упо
треба: в пренията той изпече малки 
чудесен вкус. Старите казват (а го 
личен опит), че няма по-вкуссн зелник и ба
ница, а и погача от тази п препия и под вър
шини. За гювеча да не говорим.

Атмосферата, която Саша Колев пресъз
даде по време па съревнованието като че ли 
беше пренесена от старите битови къщи, кои
то сега бавно сс рушат но селата. Нямаше го 
само коминът над огнището, а и паралията 
беше малко съвременна, но нищо. С пълно 
право Сашо спечели първа награда за най-до
бре уредена обстановка. А и чорбата му беше 
чудесна, но това вече е въпрос на вкус.

Текст и снимка: А.Т.

0ЯК
Вечно скръбящи: неговите най-блиски

На 29 септември се навършва ЕДНА ГОДИНА от смъртта на 
пата ни и непрежалима съпруга, майка, тъща, баба и леля

ДИМИТРИЧКА И. ГЕОРГИЕВА 
от Димитровград

Панихидата ще се състои на 25 септември (съ
бота) на димитровградските гробища.

Каним роднини, съседи и приятели да присъст-

скъ-

ти ш
___

Саша слага питките в црепнята, докато 
се вари чорбата

ват.
Вечно скръбящи: съпруг Иван, семейстаа Донкови, 

Тошови и Димитрови

3^ щ
питки с 

знам и отв котлето

Навършва се ЕДНА ГОДИНА от смъртта на на
шата скъпа и непрежалима съпруга, майка, све
кърва, тъща, баба и прабаба

ЦВЕТАНКА ПЕЦЕВА 
от Димитровград

Вечно ще помним твоята обич, добрина и бла
городните ти дела. Поклон пред светлата ти па
мет!

съ-За по-голямата част от присъстващите на 
рсвиованисто за варене на чорба от риба, щан
дът” на Саша Колев бе най-интересен. Не само 
поради бялата му престилка и мустаците, а наи- 

заради обстановката около него. Тук има
ше и венци кромид и чесън, и червени чушки, и 
дървени лъжици... Имаше при Сашо и забраве
ните и изхвърлени от употреба ” саджаци , трик- 
рако приспособление от метал, върху което се 
слага котле или тиган да се вари и пържи, а отдолу 
се кладе огънят. Всички тези забравени помагала 
от времето на нашите баби, както и калайдисан- 
ите стари тигани бяха интересни за пуоликата

много

Панихидата ще се състои на 26 септември 
(неделя) от 11 часа на димитровградските гробища. Каним роднини, 
съседи и приятели да присъстват.

Вочно скръбящи: съпруг Георги, дъщеря Тодорка и синове Тодор и
Златко със семействата си
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ЗАПЪРШКА
Тия дни дойде м&ьр суг "соколците": Мянчо, че ни буде 

туя вечер, суги организуйемо 
беше абърат.

- помисли си, -"Досъга

особена чсс, ако дойдеш ту 
"Вечер на рибешку чорбу". Горе-долс 

"Еве и я иекому да съм на чсс"
ил;но само майкьу да ми споминьу! Ама и я им не 

- тека се одзивам"

я и
текъв

млодзина
остаем дължен, кико ме окну

Реши че идем. Ама некико ми зазорно сам да идем, та 
отидо при Тренчу Запършкуту, см реко че си направим 
майтап, см и он нс пада ио-долс от мене.

"Трснчо - реко му я - айде бре да идсмо на рибешку чорбу, 
кажу че има готвенье и на най-добротога че даваю на град у! 

"Я ли да будем запършката?" - дочека ме 
"А иейе, ти най-добре знайеш чия запършка че буде 

най-добра."
Малко се опиня, ама най-после пристаде. Надигомо се, та 

при иовуту башо. Музика трещи, ама све нскиква ура- 
джийскя, нейе нашинска. По йедно време помисли дека съм 
негде у Войводииу, до Дунав ли, до Тису ли - не разбра. 

Гледам: наредили тия ще че се такмиче котлетия, надонели 
и паралийе и совре с мъничка столчетия, накл;1ли огънь и се 

почну. Натрупал се сума народ да гьи гледа, а после 
"Чиния и вилия", теква им йе

он.

готве да
и да куену по некою ложицу: 
паролата. Нийе смо си дошли с празне рукье, нали смо
пошли само на С1ир.

Елем кига вече прокьипеше чорбете и кига тия що тре
беше да кажу чия чорба йе най-добра, одйеднуш се сбута 
народат и неколцина с тенджере от по пе-шес кьила за
гради ше котлетията,

"Чекайте бре, да кажемо кой йе най-добре сготвил!" - ока 
йедън.

Ама кой га чуйе! Грунуше тия с тенджерете, грабаю 
кутлачете и сипую ли сипую.

Е, некико казаше дека йедня жена йе най-убаво сготвил:!.
"Па че сготви кига нейе расла покре Нишаву, а тамо негде 

у Славонию!" - ре1е йедън.
Гледам тарапануту и нещо се сети: тека преди нехолко 

године за Свето га Тривуна у Строшену чешму пекоше вола 
и точише вино. И тьгай тия с тендежрете и с билнъците се 
чушкаше, а месо чак и у джебове тураше.

"Брей - мислим си я - па това нейе за найеджу. Човеци се 
сетили: айде малко да оживе градат, да направе нещо и да 
унесу малко живос сред учмаялият народ, а еве тия на- 
гьрнули кока йе "народна куйна"! И гледам гьи: све йедни 
и същи! И се питам дали дома нема кво да йеду или за мувте 
мешина не се жали?

Незнам кво Тренча мисли, па га питуйем:
"Е Тренчо, кво че кажеш?"
"Кво да кажем ли? Нели! кво да кажел! - сам видиш. Ти 

знайеш дека мене ме окаю Запършката оти се навъртам 
около бабуту ка готви и не вой давам мирку да пази за
пършката да не загори. Оти загори ли запършката, батише 
целото йеденье. Ама знайеш ли кока я съм никиква за
пършка от ония тамо с тенджерете Они га съглам за
пържи ше!"

"Значи, запършковци, а?"
"А, съглам запършковци. Само некико ньинята запършка 

повече личи на свинярию, да ме простиш!"
"Е, ти га попрекара!"
"Не съм! Я да съм некиква клечка тамо, напраил би ред, 

ако требе и с тоягу. Нали кажу: "чиния - вилия"? Епа ако йе 
- тека има да буде, та тия надошъл народ да обиде и 

после распрая кико йе бил на йедну убаво "Вечер на рибешку 
чорбу". А съга, кажи ми кво че распрая?"

"Па може да каже чия тенджера йе бил:! най-голема, кой 
най-добре се йе бутал, кой кому изсипал чорбуту у пазукье, 
кой се пързнул и расипал чорбуту у Нишаву и купища теквея 
работе."

"Море Манчо, я си мислим нещо: нейе луд ония що изида 
три зелника, ама ония що му гьи дава!"

"Може и тека да йе! - реко я. - Айде че идемо у Гациното 
на по чашку и на кьебапчета."

СПЕСТЯВАНЕ- Ще Погледне скоро йойа в брадата,
- Няма да ойиша тазгодишна ракия, 
дълго носи се мълвата
за един мой комшия!
А шой-слабичък, дребен, 
йие много и вино, и ракия, 
корава тръстика на езерен гребен, 
залита, Пее, голям мераклия.
На Път Последен изПраща разни,
- дали е това Божа грешка -
дебели, червендалести, с вратове мазни, 
съдба ли, везни ли или въртележка?

Над гроба им Пийва чашка ракия, 
ошсиПва и вдига надгробен тост, 
и там остава шабиешлия, 
никому драг тоя черен гост.

-Ще Погледне скоро По Па в брадата,
- Тазгодишно грозде няма да яде,
а той си остава и По-нашашък в играта 
и Пие кой каквошо му даде.

Хвали ми се един приятел:
-През последните два месеца спестих от бензина. 
-!?!
-Нс взимам купоните и сто ти спестени два ди

нара!
А.Т.

УСПОКОЕНИЕ
Грохнал старец видял хубава жена с много 

къса пола и й рекъл:
- Ало, ще ви хвръкне птичката!
А тя му отговорила:
- Не се бойте, няма да кацне на вашия увяхнал

клон.

РАЗЛИКА
Каква е разликаз-а между политик и 

красавица?
-Красавицата не яде, за да пази линия, а 

политикът пази линия, за да яде.
Заимствано от "Луд труд" -София

Иван Царибродски
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