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ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ПУСНА 
ФИНЕРИЯ В ПАНЧЕВО А

МИЛОШЕВИЧ: ОБНОВЛЕНИЕТО НА 

СТРАНАТА Е ПОБЕДОНОСНО, 
КАКВАТО БЕШЕ И ГЕРОИЧНАТА 

ОТБРАНА НА НАШАТА СТРАНА

В ДЕЙСТВИЕ ПЕТРОЛНАТА РА- ЗАСЕДАНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪРБИЯ

ПРИЕТА Е ОПЕРАТИВНА 

ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ ЗА 
ЕСЕННАТА СЕИТБА

* Обезпечават се необходимите количества дизелово гориво, мин
ерални торове и качествени семена

На заседанието си в понедел
ник, председателствано от пре
миера Мирко Марянович, Пра
вителството на Република Сър
бия прие Оперативна програма 
от мероприятия за есенните сел
скостопански работи. С тази пр
ограма са уточнени всеобхватни 
конкретни мерки и задачи за ус
пешно прибиране на есенните 
култури, преработката на захар
ното цвекло и маслодайните рас
тения, както и за есенната сеит
ба. Това означава да се обезпе
чат необходимите количества 
дизелово гориво, минерални то
рове и качествени семена за есе
нните селскостопански работи.
Най-голямата част от възпроиз- 
воревтения материал ще се до
стави чрез натурална размяна 
посредством Републиканската 
дирекция за стокови резерви и то 
в паритет, който е изгоден за пр
оизводителите.

Пан™“ з^ГаТеТ601™ 30 ПрИКЛЮЧВане на изграждането на автомагистралата Белград.
" *аЗИ ЗИМа ще Дочакаме в условия, които по нищо няма да се различават от условията в

пиеипсоТчРноЩаХМе ПреДИШНИТе’ каза президентът* Рафинерията в Панчево започна да работа 18 дш,
прердсрочно, а дневно в нея ще се преработват седем хиляди тона суровсе увеличава до 9500 тона на ден * Основната петрол, което постепенно ще 

цел е да се повиши стандартът ♦През всичките седем
”1 “^роТмГзГбТоГГе— “" ~ "Р“ “ —

се осъществява ефикасно и навреме
Югославският президент Слободан Милоше- 

вич по тържествен начин означи във вторник
на работата на рафинерията на НИС в 

Панчево. След задвижването на компресора в об
новената рафинерия, бомбардирана седем пъти от 
НАТО, в разговор с ръководството на Нефте
ната промишленост в Сърбия (НИС), най-голе- 
мите колективи в Панчево, представители на Ди
рекцията за обновление на страната, както и пред
седателите на Скупщината и на Изпълнителния 
съвет на Войводина президентът Милошевич съ
общи, че в програмата за обновление и изграж
дане на страната е включено и доизграждането на 
автомагистралата Белград-Панчево,което ще за
почне в следващия понеделник. Паралелно с из
граждането на тази отсечка, дълга около 4,5 ки-

1на-
чалото

Мирко Марянович

За успешната реализация на 
приетите мероприятия са отго
ворни ресорните министерства.

лометра, ще започне и поставянето на газопровод
ните тръби, с което до значителна степен ще бъ
дат смекчени енергийните проблеми на стопан
ството и на гражданите.

Поздравявайки неколкостотинте работника в 
това предприятие и строителите, включени в об
новлението на страната, президентът Милошевич 
каза, че това е велик ден на само за тази рафин-

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ПРАВИТЕЛСТВОТО НА 
СЪРБИЯ

Слободан Милошевич говори в Панчево

единство на нашата страна и нашия народ, което 
се проявява в обновлението като начин за отбрана 
на страната от постоянния натиск, на който е под
ложена.

Обновлението на страната е победоносно, та
ка победоносно, каквато беше и героичната от
брана на нашата страна.

С такова обновление на страната, за което 
цялата наша общественост се информира ежед
невно - за всеки построен мост, за всяка завър
шена сграда, за всеки нов проект, койго се за
почва, ние ще покажем до каква степен и как със 
собствени средства и с каква скорост можем да 
възстановим всички онези жизненоважни функ-

ПРОИЗВОДСТВОТО РАСТЕ, 
ОБНОВЛЕНИЕТО 

ПРОДЪЛЖАВА
ерия, но и за цялата страна.

- Седем пъти е бомбардирана тази рафинерия. 
Тези, които я бомбардираха седем пъти едва ли ще 
могат да повярват, че тя днес работи и че днес ще 
потекат първите стотици и хиляди тона петрол 
към слънчогледовите и полята със захарно цве
кло, пътищата и промишлеността, че тази рафин
ерия ще продължи да произвежда по начин, по 
който това се прави във всяка модерна държава и 
във всяко модерно предприятие от този вид.

За това аз искам преди всичко да честитя на 
строителите, да чесгитя на всички предприятия, 

участвали в това, и същевременно да 
подчертая, че в това наше обновление съществува 
една характерност - всички срокове се уточняват 

сериозно, много са кратки и много тежки, 
без изключение всяка поставена задача 

предсрочно. Едни с повече, други с

♦Република Сърбия полага максимални усилия за навременното 
завършване на всички работи, изтъкна вицепремиерът Драгомир 
Томич ♦Мерки за успешна есенна сеитба ♦Покачването на цените 
не е решение ч

ШШ от подпредседателя на парвнтел- 
ството на Република Сърбия Др
агомир Томич. Той подчерта не
прекъснатото съживяване на 
производството в периода след 
агресията.

Изказвайки задоволство от 
успешното реализиране на зада
чите във възстановяването на 
страната, което е гаранция, че 
всички запланувани работи по

4ции, които се стараеха да ни отнемат и завинаги да 
ни осуетят да продължим да сс развиваме и да 
живеем като модерно и съвременно общество.

Всички онези, които са участвали в обновле
нието заслужават голямо признание и аз им чес
титя от все сърце. Аз им пожелавам нови успехи и 

уверен, че ние ще направим успешна про
грама, която успешно ще реализираме.

Ние знаем, че има още много трудности, че
Ние

които са

много 
но почти 
се изпълнява 
по-малко дни, но главно - предсрочно.

Това говори не само за голямата творческа 
способност на нашите строители, но и за I олямото

съм

голям брой граждани живеят много трудно, 
уточнихме приоритетите и най-напред трябва

за виталната енергийна, съобщи
ла (На З-та стр.)

решим въпроса
телна и друга инфраструктура, защото 
трябва да посрещнем в условия, които да не са 
различни от условията, в които посрещахме пре- 

без оглед на това, че междувременно 
пойна, а след това и едновременно с това 

с попишава-

тази зима
На тържеството по повод приключването на 

пъпния етан от обновлението на Рафинерията к 
Панчево с президента Милошевич допътуваха и 
президентът на Сърбия Милан Милутинович и 
премиерът Мирко Марянович.

Нв тържеството присъстваха и председателят 
на Скупщината на Сърбия Драган Томич, предсе
дателят на Съвета на гражданите в Скупщината 

Югославия Миломир Мшшч, подпредседателят 
на Съвета па републиките н генерален секретар на 
СПС Горица Гасвнч, съюзният вицепремиер Ник
ола Шаинопич, гувернерът на ЮНЬ Душап л 
новия, председателите на Скупщината и ни

Войводина Живорад Сми-

ПЖФ шУШЯШЖЕ
ш ОФЕГФСВМШИЙОДрагомир Томич

П рО М И ПIл с но го про и3водст- 
во в Сърбия продължава да ра
сте от месец на месец: юнският 
му растеж е 32,9, юлският 16,1, а 
августовският 
8,8 процента. Някои промишле
ни отрасли са осъществили през 
август и до 30 на сто по-голямо 
производство в сравнение със 
същия месец на миналата годи-

дишните,
имахме
да решаваме проблемите, св ьрзани 
нето на индустриалното производство, 
май месец насам расте дори и с 50 процента.

Аз съм сигурен, че на всички тези фронтове, 
момент се води битката за

което от ж тна допълнителнина които в сегашния 
и за обновление на нашата страна ниеразвитие

успешно гце издържим този изпит в полза на на
шия народ, в полза на всички граждани, които 
живеят в нашата страна, каза в края на речта си 
президентът Слободан Милошевич и на работ
ниците в Рафинерията в Панчево, които го поз
дравиха е аплодисменти, пожела много успехи в 
бъдещата работа.

пълпителния съвет на 
ляния и Потно Перошевич, републиканският ми
нистър на вътрешните работи Вляйко Стоил - 
ович, ръководителите на НИС и на другите и 
големи колективи в Сърбия, ____

ЕрщетВона.
Тези данни бяха изнесени на 

пресконференция във вторник



ЛОВИЛИ ОТ БЪЛГАРИЯ
ИЗЯВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ ЗА КО- 
СМЕТ

МНОГОБРОЙНИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ НА ЮГОСЛАВСКИЯ ВЪНШЕН МИН
ИСТЪР В НЮ ЙОРК

КАТЕГОРИЧЕН ИСК ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНО 

ПРИЛАГАНЕ НА РЕЗОЛЮЦИЯ 1244
РЕШИТЕЛНО ПРОТИВ ЕТНИЧЕСКОТО 

НАСИЛИЕ СРЕЩУ СЪРБИТЕ
♦Битката за последователното прилагане на резолюцията на Съвета за сигурност за Космст вс ьщност 
е битка за авторитета на световната организация ■ изтъкна Жипадин Иованович в разговора с 
Генералния секретар на ООН * Кофи Лнан оказа пълна подкрепа на суверенитета и териториалния 
суверенитет на Югославия

Съюзният министър на външните работи Жи- 
вадин Йованович и през тази седмица продължи 
интензивната си дипломатическа активност в се
далището на ООН, характеризираща се със срещи 
и разговори с представителите на голям брой ст
рани. Във вторник след обяд той води дълъг разго
вор с генералния секретар на ООН Кофи Аман, в 
който подчерта категоричното становище па па
шата страна, че само интегралното прилагане на 
Резолюция 1244 на Съвета за сигурност за Косово 
и Метохия може да осигури успех на мисията на 
ООН в тази част на Сърбия и Югославия, както и 
да допринесе за утвърждаването на мира и бе
зопасността в региона.

Йованович изтъкна, че становищата на ООН 
за гарантирането на суверенитета и териториал
ния интегритет на Югославия са окончателни и 
непроменливи за нашата страна. Югославия няма 
да се съгласи с ннто едно решение, което бъде 
прието с помощта на политиката на свършен фа
кт. СРЮ цялостно и последователно приложи ре
золюцията на Съвета за сигурност н има правото 
да изисква от УНМИК и КФОР докрай и скру- 
пулно да изпълнят мандата си и да спазват всички 
решения от Резолюция 1244. Г-н Кушнер непре
менно трябва да действа като функционер на 
ООН, а не като самозван губернатор на Косово и 
Метохия, който взема редица унилатерални ре
шения в нарушение на определения му от резолю
цията мандат.

Цивилната мисия и силите на сигурността под еги-

бъдат въведени необходими изм-* Косметската криза наложи да
иа ООН, каза Стояновпения в системата

Българският президент Петър Стоянов заявил на сесията на Общото 
събрание на ООН в Ню Йорк, че ” решително и категорично с против 
етническото насилие над сръбското население в Косово и Метохия , 
предадоха българските вестници и електронни медии.

Стоянов е първият български държавник, който енергично осъди 
насилието на албанските терористи и сепаратисти в Космет от раз
полагането на умиротворителните сили иа ООН в южната сръбска

дата на ООН ис успяха да осигурят ред и безопасност 
и Косово, кз.дсто понастоящем се провежда масово 
етническо ирочиеззшпе па сръбското и останало!о 
псалбанско население, маеакрнрапе на сърби и опо
жаряване па ерз.бекн домове и културни паметници. 
Тъй като КФОР не успя да защити международните 
граници ни Югославия с Албания и Македония и за- 

албански престъпници и плячкнджни масони вл- 
Косово, министър Йовииопич се застъпи за

Космстскятя кризи няложи необходимостта от въвеждането иа опре- 
ООН, казал президентът Стоянов. Гойтопа делени промени в системата на

поискал от световната организация да компенсира загу- 
намеса или с въвеждането на

изпт и
незабавно прилагано на разпоредбата от резолюция
та, според която и Косово трябва да се върне 
тигент пи югославската войска и полиция.

същевременно
бите, предизвикани от международната

беше случаят с Югославия и Ирак.кон*
санкции, какъвто

наПо време иа разговора генералният секретар 
ООН Кофи Диан неколкократно изказа категории- 

подкрепа на Организацията на обединените на-
СОЛИДАРНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ И 

ЮГОСЛАВСКИ АНТИФАШИСТИмата
цип и неговата лична подкрепа за суверенитета и 
териториалната цялостна Югославия.Той 
със становищата на шефа на югославската диплома
ция за необходимостта от последователно прилагане 
на Резолюция 1244. Аман отново изтъкна, че полити-

се съгласи Председателят на Българския антифашистки съюз Велко Вълканов 
Съюза на югославските борци въвзаяви на срещата с делегация на 

вторник в София, че "агресията на САЩ, Великобритания, Германия, 
Франция и другите членки на НАТО срещу съседната суверенна ев- 
ропейска държава СР Югославия продължава”.

На срещата, в която участваха председателят и генералният секретар 
на СУБНОР на Югославия Мило Маркович и Миодраг Зсчсвич, Въл
канов каза, чс ”вз,преки ясните и прецизни становища на Резолюция 
1244 на Съвета за сигурност на ООН относно териториалната цялост и 

СРЮ. великите сили полагат огромни усилия Космет

ческото решение за Косово предвижда автономия за 
па Сърбия и Югославия,покрайнината в рамките 

както и опазване на нейния мултиетнически, мултик-
онфесионален и мултикултурен характер, и се за
стъпи за завръщане в Космет на сърбите, черногор- 

нсалбанеки жители, които бяхацито и останалите 
принудени да избягат от домовете си. Генералният 
секретар на ООН информира югославския външен 
министър във връзка с активностите си за осигурява
нето на необходимата международна хуманитарна 
помощ за Югославия.

суверенитета на
да стане независим. Това би било опасен прецедент за Балканите .

- Противопоставяйки се на натовските агресори, Югославия защи- 
своята независимост, а и нас в България и цялото про

гресивно човечество от доминацията на великите сили, начело с НАТО. 
каза Вълканов.

тава не само

ДОКУМЕНТИ (2)ъзстановяването на корабоплаването по ври във Велико Търново българският през- 
река Дунав тези дни изплува на повръх- идент Петър Стоянов на първото ознамену- 

ността и стана единствената точка в дневния ване на Деня на независимостта. Опозицион- 
ред на няколко международни срещи в Со- ната в парламента демократическа левица 
фия, Букурещ, Киев, Ню Йорк...,а се опове- посрещна това изявление на държавния гла- 
стяват и нови, на които да се извърши натиск ва с коментара: "Даваме бази на американ- 
върху Югославия, за да се деблокира плава- ците, преди те да са ни поискали”, 
нето, понеже нашите съседи търпят огромни [✓'ато възлов съюзник на Запада против Ми- 
загуби. Официалните личности в България и ГЧлошевич президентът Джуканович се чув- 
Румъния едва сега се сетиха, че Дунав е ства много силен и не иска да се откаже от 
главната европейска артерия и че за стра- цигарения трафик. Този господин би трябва- 
ните, през които тече, той е "божие дарение" ло да знае, че една суверенна държава (Ита- 
- истинска "фабрика" за долари и марки. лия) не може дълго да толерира такава черна 
Това изобщо не е спорно. Онова, |0/а11О1Г]/л борса недалеч от своя бряг, са думи 
което днес учудва обектив- ^^ЦМ1№11''и11|йДаЦ~1^А на италианския министър на 
ните наблюдатели, е защо финансите Винченцо Виско, с
беше забравена тази истина, IIII мА,™ които той обоснова искането
когато, от 24 март до 10 юни на 1и и ” си Европейският съюз да изключи
югославската част на Дунава, един след друг Черна гора от системата си за оказване на 
падаха мостовете и когато с предоставянето помощ, докато тя не се откаже от организи- 
на въздушното си пространство, официални- рания цигарен трафик.
те мъже в София и Букурещ се надпревар- Г| осегашната умиротворителна мисия на 
ваха да сервилничат пред Вашингтон и Брю- ДАкФОР ще си остане запомнена с многото 
ксел възможно по-скоро да станат членки на неславни рекорда, между които и с твърде 
НАТО и ЕС. Сбъркали сте адреса, господа - малкото освободени отвлечени от терорис- 
не Белград, а НАТО и съюзниците му блоки- тите лица. За повече от три месеца умирот- 
раха Дунава. ворителната мисия на ООН е успяла да ос-
II а новата автогара в гр. Пула и в селището вободи само петима от отвлечените над 150 
1 1тонци, недалеч от Лабин в Истрия в не- души. Коментирайки този "рекорд", шефът на 
деля осъмнаха югославски знамена. Хърват- службата за издирване на изчезнали лица 
ската полиция незабавно ги смъкна и започ- към Югославския Червен кръст Бранко Поп- 
на щателно следствие, за да накаже вино- ович заяви, че това е разбираемо, понеже 
вниците. Само няколко дни преди това, по КФОР трябва да издирва заедно с трансфор- 
време на международния мач Хайдук - Лев- мираната "АОК", която ги е отвлякла и убила, 
ски за купата на УЕФА, сред публиката на 
стадиона в Сплит повече от един час свобо
дно се развяваше знаме с фашистката сва
стика. Да не беше пристигнало официално 
писмо от УЕФА и хърватската полиция, и уп
равата на "Хайдук" щяха да си затворят очите 
пред знамето с нацисткия символ,
|Хато жест на евроатлантическата солида- 
Г\рност България би могла да предложи на 
американския военен флот своите пристани
щата на Черно море вместо опустошените от 
катастрофалното земетресение американс
ки бази в Турция. Това заявил на 22 септем-

в ГЕРМАНО-АМЕРИКАНСША
В документа се намират исторически данни за Косово и Метохия, 
хронология на събитията и фактите за тази сръбска покрайнина, 
които обясняват корените на сегашните конфликти и интересите 
на великите сили, смесени с дейността на албанските сепаратисти

Т. нар. нерешен албански въпрос е използван и продължава да 
се използва като възможност за политически манипулации и из
мами. Защото албанците никога не са били в състояние сами да се 
съберат и обединят както поради племенните си раздори, така и 
поради липсата на историческа зрелост и единно национално съз
нание у тях.

Опитвайки се да направят нещо конкретно в решаването на 
националния си въпрос, косметскнте албанци са подели инициати
вата за провеждането на известната конференция в Буяне от 31 
декември 1943 до 2 януари 1944 година.

На конференцията на Народноосвободителния отбор за Космет 
между другото е прието заключението шиптарите да се борят съв
местно с останалите народи, а след победата Космет да бъде при
съединен към Албания. Към края на 1944 и в началото на 1945 
година обаче албанците са организирали в Дреница въоръжен бунт 
срещу единиците на югославската Народноосвободителна войска.

Исторически все още не е изяснено кой и защо е обещал Космет 
на Албания по време и след Втората световна война. Неясни ос
танаха и много неща във връзка с опита за създаването на т. нар. 
Балканска федерация (от Югославия. България и Албания). Някои 
историци смятат, че създаването на съюз от тези три държави е 
осуетено директно от Йосиф Сталин, който 
вярва, от Титовата конкуренция.

На 9 юли 1945 година Областната скупщина на Космет е гласу
вала резолюция, с която е анулирано решението от Буяне за при
съединяването на Космет към Албания. През 1947 година е гласу
ван закон, с който е забранено завръщането на живелите преди 1941 
година в Космет сърби и черногорци. Този закон никога не е анули
ран, а имуществото на бившите жители на Косово и Метохия меж
дувременно е раздадено на албанците, които са се заселили тук по 
време или след Втората световна война. Преценява се, че тогава в 
Космет са се заселили около 300 000 етнически албанци.

КАК СА ПРЕВЪРНАТИ ВЪВ ФЕДЕРАЛНИ ЕДИНИЦИ 
ПОКРАЙНИНИТЕ?

През първите следвоенни години положението в Космет е било 
напрегнато чак до окончателното ликвидиране на балистките гру
пи. В началото на шестдесетте години в югославското политическо 
ръководство са се появили първите по-сериозни разногласия по 
националния въпрос (отношенията между федерацията и репуб
ликите, положението на републиките и покрайнините), които са 
довели до провеждането на Брионския пленум, сменяването на 
Александар Ранкович и заклеймяването на федералната Служба за 
държавна сигурност уж поради шовинистичното й отношение към

се страхувал, както се

[Хебапче от 15 метра беше главната атрак- 
|\ция на предизборната среща на управля
ващия СДС в гр. Пловдив! С прясното ке
бапче, разбира се, залято със старо вино, 
"сините" от родния град на президента Стоя
нов си пожелаха успех на насрочените за тоя 
месец локални избори. Не можахме да раз
берем обаче дали "сините" са предложили 
някое късче от това кебапче и на симпати
зантите на главните си съперници - "черве
ните".

В. Богоев

€1) 1 ОКТОМВРИ 1999 г.
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ОБНОВЛЕНИЕ НА 
СТРАНАТА т«I: ЯНЕ (От 1-ва стр.)

изграждането на жилищни и ин- 
фраструктурни обекти ще бъдат 
завършени в определения срок, 
вицепремиерът Томич заяви, че 
Република Сърбия полага мак
симални усилия да изпълни до
край собствените си задължен
ия. Той изтъкна голямата анга
жираност на някои общини, ок
ръзи и стопански субекти за въз
становяването и на обекти, кои
то не са включени в републикан
ските приоритети. В това отно
шение най-добри резултати по
стигат консорциумите в Ниш и 
Пчински окръг. Когато става ду
ма за възстановяването на пос
традалите при бомбардировките

И
§11!

Генералният секретар на СПС Горила 
Гаевич оцени, че обновлението на Раф„Тр* 
ията в Панчево е „е само голяма трудОВа 
победа, но и победа - Рудова

Обновлението

11111
§11! ! II® !§|!на патриотизма, 

на Рафинерията 
ременно е и доказателство 
товност час по-

1същев- 
за нашата го- 

скоро да тръгнем към бъ
дещето, подчерта тя в изявление за ТАНЮГ 
след като президентът Милошевич т 
ствено пусна в действие Рафинерията.

§§!! §

Гостите на тържеството в петролната рафинерия в Панчевотърже-

татъчно за нормалното потребление в стра
ната, но при това още малко време ще 
проблеми в снабдяването с бензин. Произ
водството на бензин ще започне когато при
ключи вторият етап на обновлението, 
може да се очаква след два месеца.

дустрията и особено за селското стопанство. 
От финансова гледна точка ще се освободим 
от вноса и ще спестим валута за набавка на 
енергенти, което ще облекчи и воденето на 
валутната политика, каза гувернерът на 
ЮНБ Душан Влаткович.

ДРАГАН ТОМИЧ: НАЙ- 
КЪСНО СЛЕД ДВА 

МЕСЕЦА ЩЕ СЕ 
НОРМАЛИЗИРА 
СНАБДЯВАНЕТО 

С БЕНЗИН

има

което

ВЛАТКОВИЧ: ЩЕ 
СПЕСТИМ ВАЛУТА 
ЗА НАБАВКА НА 

ЕНЕРГЕНТИ

ШИПОВАЦ: ГАРАНЦИЯ 
ЗА УСПЕШНА СЕИТБА И 

ЖЕТВА

*С есенната сеитба ще 
бъдат обхванати площи от 
един милион хектара. За 800 
000 ха са осигурени 210 000 
тона висококачествени се
мена. Нашите фабрики ще 
произведат 58 000 тона НПК, 
а срещу износ на селскос
топанска продукция ще 
бъдат внесени 75 000 тона 
НПК. За есенната сеитба ще 
бъдат осигурени 50 млн 
литра дизелово гориво.

*През наближаващия 
зимен отоплителен сезон 
прозводството на електроен
ергия щс дистигнс 
равнището си от периода 
преди натонските бомбарди
ровки, заяви на пресконфер
енцията в правителството на 
Сърбия републиканският 
министър на енергетиката 
Жшюта Чосич. За отопление 
през зимата ще бъдат осиг
урени и достатъчни 
количества земен газ, 
допълни той.

*Ако през септември е 
имало значително покачване 
на цените, това значи, че до 
края на годината политиката 
в тази област ще бЪдс много 
по-строга, защото некон
тролираният ръст на цените 
може да бъде пагубен за ик
ономиката на страната, заяви 
републиканският министър 
на търговията Зоран Краскч. 
По неговите думи с покачва
не го на цените не могат да се 
търсят решения в производ
ството.

След като изтъкна, че обновлението 
рафинерията в Панчево е забележително 
събитие, понеже нашата страна ще може от 
собствено производство да получава дери
вати, които са необходими преди всичко на 
селското стопанство, както и на другите сто
пански 
ната на 
журналистите:

- Сегашното производство ще бъде дое

на
Съюзният министър на селското стопа

нство Недслко Шиловац заяви, чс това е 
голямо събитие, понеже от тук ще потекат 
първите количества дизелово гориво и ма
зут, толкова необходими за съвкупното сто
панство, а преди всичко за земеделието. То
ва е гаранция, че есенните селскостопански 
работи щс бъдат завършени навреме и ще 
бъдат извършени подготовки и за пролет
ната сеитба, каза министър Шиповац.

От гледна точка на националната икон- 
възстановяването на производството 

в Рафинерията в Панчево има много голямо 
значение. С пускането в действие на тези 
капацитети се откриват възможности за 
преработка на петрола, с което ще се подо
бри снабдяването, задоволят потребностите 
от деривати и ще се обезпечи гориво за ин-

омика

отрасли, председателят на Скупщи- 
Сърбия Драган Томич заяви пред

ТАНЮГ I

ВРЪЗКА НА КОСМЕТСКИТЕ ТЕРОРИСТИ
На албанските лидери в Прищина обаче и това не е било доста

тъчно, така чс творците на общественото мнение са започнали да 
създават настроение и атмосфера за окончателното превръщане на 
покрайнината в република, въпреки че тя фактически е била та
кава. През цялото време сръбското ръководство е било само ням 
наблюдател на събитията.

В целия период след Втората световна война сръбският народ в 
Космет е бил принуден да се изселва под натиска от албанците. 
Ония, които са предупреждавали за това, са били преследвани и 
наказвани по най-различни начини.

ЛИДЕРИТЕ НА СЛОВЕНИЯ И ХЪРВАТСКО ОТКРИТО 
ПОДКРЕПЯЛИ АЛБАНСКИТЕ СЕПАРАТИСТИ

албанците в Косово и Метохия.
Мнозина сърби, някои от които са заемали и високи постове, 

още тогава са предупреждавали, че при новосъздадените обстоя
телства сръбското население в Космет ще доживее нова Голгота. 
Управляващото мнозинство обаче не е искало и да чуе тези пре- 
дупеждения, а камо ли да се съобрази с тях.

През първите две години след фамозния Брионски пленум са 
взети мерки за "съгласуване” положението на покрайнина Космет 
с новосъздадените условия, така че Косово и Метохия получава все 
повече атрибути на федерална единица. Този процес 
признаването на голям брой елементи на държавност на покрайни
ната в Конституцията на страната от 1974 година. Въпреки преду
прежденията на сръбски правни експерти, с най-висшия държавен 
акт на предишна Югославия двете покрайнини на Сърбия са израв
нени ло компетенции и права със собствената си република, а в 
някои области са имали дори и по-големи права от нея.

През 1968 година е проведен пленум на ЦК на СК в Сърбия, на 
който писателят Добрица Чосич и историкът Ново Марянович са 
изключени от партията поради предупрежденията им за нараства
нето на антисръбското настроение, сепаратистката дейност на ал
банските лидери в Космет и все по-интензивното изселване на 
сръбското население от покрайнината под различните видове
тиск от албанците.

Напук на предупрежденията на правните експерти, съюзните и 
републиканските органи са приели закони, които прокарват път на 
покрайнината към напълно самостоятелна законодателна, изпъл- 

съдебна власт, а през 1971 година са предложени аманд- 
покрайнините са превърнати във федср- 

всъщност Сърбия е фед-

е довел до

През март 1981 година в Прищина са избухнали най-напред 
студентски демонстрации, защото именно студентите най-лесно са 
били закърмени с албанския сепаратизъм и расистка омраза срещу 
всичко сръбско, а след това и всеобщи демонстрации на албанците 
в Прищина и много други градове в покрайнината. Поради това 
Председателството на СФРЮ е взело решение да бъде въведено 
извънредно положение.

Сърбите от Космет са били псе по-недополни от обстановката в 
покрайнината и са започнали да организират масови протести и да 
искат защита среи*у все по-честите посегателства на албанците и 
извършвания от тях натиск, целящ етнически прочистено Косово н 
Метохия.

Сепаратистки настроени, лидерите на северните югославски 
републики Словения и Хърватско не само подкрепяли съмишле
ниците си от Косово и Метохия, но ги и насърчавали към самосто
ятелност, превръщайки ги но този начин в средство за постигането 
на собствените си сепаратистки цели.

През октомври 1988 година в цяло Косово и Метохия са организ
ирани масови демонстрации на албанците поради "нарушаването” 
на автономията на Космет, въпреки чс като покрайнина на Репуб- 

Сърбия Космет е имал повече права отт. нар. ”Ужа Сърбия”, 
всъщност правно несъществуващата Сърбия между двете покрай
нини.

на-

стопански мощности, нашите 
предприятия, според Томич, са 
се организирали добре не само за 
изграждането на разрушените 
обекти, но и за креирането на 
нови програми за дългосрочно 
производство.

Във връзка с реализацията 
на икономическо-социалната 
програма Драгомир Томич зая
ви, че постигнатите резултати са 
над очакваните. Осигурена е ег- 
зистенции за 75 000 работници, 
останали без работните си ме
ста. Какго е и запланувано, най- 
голям брой от тях са получили 
нови работни места в малки и 
средни предприятия, на собстве
ните си имоти или в други фир
ми. Нс е малък и броят на ония, 
които са се съгласили да им бъ
дат изплатени 24 заплати като 
стимул за самостоятелно трудо
устрой ване.

нителна и
мани, въз основа на които 
ални и така - - - ;==г
вили на този развой на събитията, пито пък са видели опасности |с, 
които са застрашавали Сърбия.

С КОНСТИТУЦИЯТА ОТ 1974 Г. Е ПРЕДОПРЕДЕЛЕНА 
СЪДБАТА ИА СЪРБИЯ И ЮГОСЛАВИЯ

Рлно такова разбиване на единната югославска и сръбска дър
жава к®то нее^мнено с обмислено предварително и в което са се

ския хегемонизъм , особено по вр ’ ЯНТИС1Г, бска истерия в
това е било време на ,рвата'световна война),еузак-
Австро-Уигария в навс |еР”^74 голина когато покрайнините всъ- 
пшостса шъж^ГнГс републиките (според всички тълкувания

останал само въпросът кога страната ще се разпадне под

лика

През 1989 година е последвала вещо режисираната стачка на 
миньорите в Стари търг и тогава най-ясно е изпъкнала откритата 
подкрепа на лидерите на Словения и Хърватско за албанските 
сепаратисти, която с предизвикала масови протести в Белград и 
цяла Сърбия.

По-късно в света, в Германия преди всичко, ще се разкрие 
сътрудничеството на тогавашните хърватски и словенски лидери с 
разклонената мрежа на германската разузнавателна служба БНД и 
водещите германски и австрийски политици (с германския канцлер 
Хслмут Кол и министъра на външните работи Ханс-Дитрих Ген- 
шер, както и с шефа на австрийската дипломация Алойз Мок).

- Следва -бия и е
^Ж^к“0 получил дори и Академия на науките..
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НА 27 СЕПТЕМВРИ БЕШЕ ОТКРИТ ПЛОВДИВСКИЯТ ПАНАИР НАТЕХНИКАТА
МИРОЛЮБ ДЖОРДЖЕВИЧ ПОСЕТИ ДИМИТРОВ
ГРАД ЮГОСЛАВИЯ ИМА ПОТЕНЦИАЛИ 

ЗА СВЕТОВНИЯ ПАЗАР
ЗАДОВОЛСТВО от 

НИВОТО НА 

ЗДРАВНАТА 

ЗАЩИТА Министърът и. тир— —«З» "Тр 
и „ри,™ и. България Вилен- Б=,=™ГмР»и- ГиГтрлВ.. «. бъл.т ..... », 
тин Впсилсв откри на 27 септсм- (БИП},М УР Гмепепево техните правителства за пови-
нри есенния Панаир на техника- нат - Р ”КерРами- шаването на стокообмена, ло
та във втория по големина бъл- "Петар Дра- неже многобройни предписания
гарски промишлен цен! ьр Пло- • м ”Шамот” не позволяват да б иде достигнат
вдив, на чиито щандове са изло- П"ТП “пжелпГзп ПИК и’ Ели- обемът на стопанското сътруд- 

тсхничсски изделия на „ичесгво от преди пет и повече
Топола, "Прогрес” от Свър- години, 

лиг.СИМ от Бела паланка и дру- Присъстващите бизнесмени
и посетителите на панаира има-

Една година след като тър- е пич посети и Здравния дом пДи- 
жествсно откри възобновения мнтровград, където беше запоз- 
стационар, Мнролюб Джордже- нат с плановете за реконструк- 
вич, изпълняващ длъжността ция и обновяване на старата част 
председател на Изпълнителния на същия. Имайки предвид об- 
отбор на Републиканския завод становката, и която се намираме 
за здравна защита на Сърбия и след агресията на НАТО, и ко- 
председател на Управителния гато всички инвестиции в облп- 
отбор на Здравния център в Пи- стта на здравеопазването са пре- 
рот, посети болницата в Димит- кратени, Джорджевич одобри 
ровград. Придружаван от дирек- заплануваната реконструкция и 
тора на Здравния център в Пи- обеща пълно съдействие, когато 
рот д-р Ненад Здравковнч и Др- инвестициите бъдат разрешени, 
аган Николтц изтъкнат стопан
ски деец от Пирот, както и от оволствне изтъкна факта, че ни- 
председателя на ОС в Димитров- вото на здравната защита на те- 
град Никола Стоянов, той обик- риторията на общината в някои 
оли помещенията в болницата и области е далеч над онова, което 
на място се запозна с постигна- имат други общини с големината 
тото от откриването до днес. Той на Димитровград, 
изказа особено задоволство от 
работата на болницата и оборуд- ия дом, Джорджевич и придру- 
ването й с най-съвременни ала- жаващнте го лица обиколиха ст- 
рати за превантивна защита на роежа на спортната зала. 
населението.

Освен стационара, Джордж-

жени
1925 фирми от 41 държави, вкл
ючително и на 50-инн стопански от 
системи и фирми от Сърбия.

е".“.?“»“....,..Р.) ».ш. «• "7™^"
-  ..... «*-■; ЗЙЙГ■==»

' СР Югославия има не само силижидпр Йоцич
ТАНЮГ че на пловдивския па- ите на регионалните стопански 
нпир участват: "Цървсна заета- камари от Ниш, Лесковаци Зай- да възстанови производството 
ва"Рот Крпгуевяцс програмата чар бяха гости на Търговско- си, но и потенциали за световния 

на камиони промишлената палата в Пловд- пазар, 
ив. Домакините и гостите обе

си иконо-

заяви

Мнролюб Джорджевич с уд-

производство 
”Ивеко”, Машинната пр 
леност от Ниш (МИН), ’ Траял” ъдиха в разговора

си за
омиш- (Танюг)

Освен стационара и Здрави- ДИМИТРОВГРАДЧАНИ 

ОТНОВО ГЛЕДАТ РТСА. Т.

От миналата седмица жите
лите на Димитровградска общи
на отново могат да следят първа 
програма на ТВ Белград, след 
като по време на бомбардиров
ките бе разрушен препредавате- 
лят на Козарица.

Общественото предприятие 
”Металац” за сравнително крат
ко време оспособи металния ст
ълб, ”Комуналац” направи по- 
стамента от бетон, а Електро
разпределителното предприят
ие прокара ток. Уредите за обо
рудване на ретранслатора обез
печи РТС, на чиито специалисти 
бяха необходими само няколко

ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БО- 
ЛЕВАЦ

ОТКРИТА Е НОВА 
ТЕЛЕФОННА ЦЕНТРАЛА

* В началото на този месец ще се нормализират телефонните връз
ки на Босилеград - заяви републиканският помощник-министър на 
телекомуникациите

- От 90% от унищожените по време на агресията на НАТО 
телекомуникационни връзки в страната за само три месеца са об
новени или прехвърлени в алтернативни посоки 70 %, заяви Сла- 
виша Младенович, помощник републикански министър за телек
омуникации, който подчерта, че благодарение на средствата на 
Дирекцията за обновление на страната и на консорциума на до
норите ще бъде възстановена телекомуникационната система в 
страната.

Благодарение на това, 70 процента от населението редовно 
следи телевизионната програма на РТС, а са нормализирани и теле
фонните връзки, с изключение на Космет и община Босилеград.

С изграждането на ретранслатора на Бесна кобила, в началото 
на тоя месец ще се нормализират и телефонните връзки на Босиле
град с вътрешността на страната, а радиотелевизионният сигнал ще 
може качествено да се приема и в този крайграничен район, под
черта Младенович.

С новата телефонна централа в Болевац броят на телефоните в 
тази община се увеличава от1500 на 5000 номера. Ако се има пред
вид, че в общината има 6000 домакинства, това е мрежа, с каквато 
не могат да се похвалят и много по-развити страни от нашата.

часа за монтаж на съоръжения
та. От средата на този месец об
щината вече е ”покрита” с първа 
програма. Тя в момента може да 
се следи на канала, на който пре
ди бомбардировките е следена 
трета програма на ТВ Белград.

Както ни осведоми председа- бавени. Очаква се това да стане

Димитровград - панорама (Снимка: А. Ташков)

излъчване уреди още не са на- шава.
Нека да напомним, че и след 

телят на ОС в Димитровград Ни- в най-скоро време, а разходите пускането в ефира на първа про- 
кола Стоянов, средствата обез- поемат Общинската скупщина и грама на РТС, ползващите кабе- 
печават скупщината и РТС с по Министерството на информаци- лната телевизия могат да следят 
50 процента, въз основа на пред- ите на Р. Сърбия. Докато не се телевизия ОБН, която е под па-
варително сключен договор. Що набавят необходимите уреди, тронажа на международните си- 
се отнася до локалното радио, то Радио "Цариброд” и занапред ли в Босна и Херцеговина, 
все още работи с намалена мощ- Ще ‘ покрива” само града и бли- 
ност, понеже необходимите за зките селища в долината на Ни- А. т.

НА ПЕНСИОНЕРСКАТА СРЕЩА В БЕЛА ПАЛАНКАЗАПОЧВА
ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯТА НА 

ЗАБЪРДИЕТО
УЧАСТВАХА И 

ДИМИТРОВГРАДСКИ 
ПЕНСИОНЕРИ

с'
-V:

ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА 
30—ГОДИШНИНАТА на пре
дучилищното заведение ”8 сеп
тември” от Димитровград бе от
срочено поради натовската агре
сия срещу нашата страна. От ди
ректора на заведението Йордан 
Андреев узнаваме, че тържест
во по случай годишнината би тр
ябвало все пак да се организира 
до края на настоящата година. 
Доколкото не се стигне до ре-

В проведените разговори ме
жду ТЕЛЕКОМ-Сърбия, Об
щинската скупщина и местните 
общности в района на Забърди- 
ето се оказа, че заинтересовани 
за нови телефонни номера има. 
И въпреки някои слухове и нере
ални искове на отделни лица, те
зи дни телефонизацията на За- 
бърдие започва на практика. От 
началото на седмицата два ба
гера на ”Комуналац” започнаха 
да копаят канала между Смилов- 
ци и Височки Одоровци, в който 
ще бъде поставен подземен те- 
лефоннен кабел. Така най-на
пред ще се свържат одоровчани 
и гуленовчани с централата в 
Смиловци, а оттам и със света.

Както вече е известно, ново- 
поставената телефонна центра
ла в Смиловци е с капацитет 250 
телефонни номера, което е съв
сем достатъчно за този район. 
При условие, че се ангажират 

230 броя, цената на 
телефоните в селата ще бъде 
7200 динара. Съществува възмо
жност да се плати на няколко, 
по-точно на 8 пъти. Тази въз
можност всъщност дава Общин
ската скупщина, която изплаща 
на ТЕЛЕКОМ пълната сума. За 
телефонизацията на Забърдие- 
то вече са дадени 450 000 динара 
от общинския бюджет.

Шестнадесет члена на димит- ков, бяха приети от председа- 
ровградския Съюз на пенсион- теля на ОС в Бела паланка, а 
ерите миналия петък участваха след това посетиха паметника 
на традиционната среща на пен- местността Врело, където са по- 
сионерите от Пиротски, Нишав- гребани 200 пенсионера, 
ски и Топлишки окръг, която се 
проведе в град Бела паланка.

в

най-малко
Пенсионерите посетиха и бе-

лопаланската месна индустрия 
На срещата, на която присъ- СИМ, чийто собственик 

стваха около 400 пенсионера от ко пъти е спонсорирал пенсион- 
15 общини, присъства и лидерът ерски срещи. В белопаланския 
на пенсионерската организация Дом на културата бе организи- 
на Сърбия д-р Йован Къркоба- рана тържествена програма, сл- 
бич. Той и председателите на ед което те посетиха и туристи- 
всичките 16 общински организа- ческия комплекс ”Дивляна”, ра- 
ции на пенсионерите, сред които зположен на около 8 километра 
бе и водачът на Димитровград- от града, 
ските пенсионери Цветан Елен-

някол-

ализация на тази идея, във въз
питателното заведение ще се по
стараят отбелязването на значи
телната годишнина да съвпадне 
с новогодишното тържество, ко
ето тук по традиция се организ
ира всяка година.А. Т. Б. Д.Б. Димитров
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международна седмица на кърменето
предпТиТиЕеИвбосилеграАдТРУДНЯВАТ работата на комуналното

ЗА 6 ГОДИНИ 

ПОСТИГНАТИ 

ВНУШИТЕЛНИ 

РЕЗУЛТАТИ

” УСЛУГА” НЕ МОЖЕ ДА СИ 

ПРИБЕРЕ ВЕРЕСИИТЕ
* Включително и за август, домакинствата 

Цените на водата и предприятията дължат на ” Услуга” около 200 000 динара 
и услугите не са повишавани от началото на годината

Ако в някой квартал на Бо
силеград или в Райчиловци 
вода, гражданите веднага обвни- 
няват за това комуналното пред
приятие Услуга”. Когато ули
ците не са чисти или има боклук 
около обществените жилищни и 
делови сгради, покрай Добродо- 
лския поток или в околността на 
Гуйчак, пак са виновни кому 
ците. Местните жители дори 
помислят да се попитат колко са
мите те, като граждани или пот
ребители, (не)допринасят за ус
пешната работа на комуналното 
предприятие, например дали са 
издължили сметките си за кон-

полагат усилия успешно да из
пълняват своите задължения, но 
не винаги имат възможност за 
това.

ство дължи около 40 динара, а 
фирма или предприятие - около 
4500 динара. В предприятието 
казват, че и цената на услугите 
им не съотвества на реалните из
исквания. Сега, според ценораз
писа, който е в сила още от на
чалото на годината, домакинст
ва, които ползват вода от град
ския водопровод, плащат по 1 ди
нар за един кубически метър, а 
останалите консуматори 
3,40 динара. За ползване на гра
дската канализация домакинст
вата заплащат по 0,50 динара, а 
предприятията и фирмите - по 1 
динар. Изхвърлянето на боклу
ка е от 0,20 до 6 динара за един 
квадратен метър.

няма
В отбелязването на Международната
кърмене, която ще приключи тези 
Патронажната служба

седмица на естественото 
дни, и тази година ще участва 

към Димитровградския Здравен дом (ЗД).

Честите дефекти на водо
провода изискват по-големи сре
дства, а предприятието ги няма. 
Затова теВ кампанията за пропаганди

рането на естественото та служба към ЗД в Димитровг
рад през тази година е броят на 
родилките, които кърмят своите 
бебета, да не бъде по-малък в 
сравнение с миналите

апелират към всички 
потребители да издължават на-кърме-

не, подета преди години от Меж
дународната здравна организац
ия и УНИЦЕФ, тази служба 
включила през 1994 година, 
гато в нашата страна е основан 
отбор за подкрепа на кърмене
то. През същата година

време сметките за изразходвана
та вода, но поне досега те не го 
правят. Според данни на счето
водната служба, включително и 
за август, фирмите, ведомствата 
и гражданите дължат на пред
приятието за изразходвана вода 
и други комунални услуги около 
200 000 динара. Четвъртина от 
тях са дълг на предприятия и фи
рми, а останалите на частни ли
ца. Или средно всяко домакин-

нал- 
и несе е 

, ко- години
въпреки че през тази година те 
бяха подложени на сътресения, 
породени от натовската агресия 
срещу нашата страна. По време 

78-дневните бомбардиро 
медицинските сестри от Патро
нажната служба са оказвали все
отдайна помощ на майките—кър
мачки в общината.

Централна манифестация по 
случай Международната седми
ца на естественото кърмене в 
момента се провежда в град Вра
ня под мотото "Кърменето - уч
ение за живота”. Тази проява, 
която е започнала на 27 септем-

по

е про
веден и семинар по тази тема, на 
който е участвала група патро- 
нажни сестри, работещи в ди
митровградския ЗД. От тогава 
насам в общината е увеличен 
броят на кърмачките, които по- 
дълго време кърмят бебетата си. 
Така например в началото на та
зи кампания през 1994 г. от общо 
80 димитровградски майки, 10 от 
тях въобще не са кърмили свои
те новородени деца, 66,25 на сто 
от тях са ги кърмили до 3 месеца,
36.25 на сто - до 6 месеца, а само
1.25 на сто - до една година. През 
1998 година само една майка (от 
общо 85) не е кърмила своето 
дете, 85,88 на сто от майките са 
кърмили бебетата си до 3 ме
сеца, 60 на сто - до 6 месеца, а 28, 
23 на сто - до една година. По 
случай Международната седми
ца на естественото кърмене Па
тронажната служба към димит
ровградския ЗД отпечата подхо
дяща брошура и връчи скромни 
подаръци на 24 майки-кърмач
ки от общината, които са кър-

на вки
сумираната вода и другите видо
ве услуги.

В предприятието казват, че м. я

КОНАКЪТ ПОСТРОЕН, ПЪТЯТ 

ЩЕ БЪДЕ АСФАЛТИРАН ?
Преди няколко години мана- 

стирчето "Свети Димитър”, не
далеч от Димитровград, бе ця- 

ремонтирано и оградено 
с ”дувар” от камъни. Тогава бе
ше завършена и първата плоча 
на манастирския конак, който 
отдавна бе рухнал . Благодаре
ние на това, че средствата за ст
роеж са били дадени предвари
телно, то след прекратяване на 
агресията срещу нашата страна 
стана възможно строежът да пр
одължи. Това, както и строежът 
на манастирчето, беше извър
шено от частната фирма ”Ваша 
къща”, посредством ”Комунал- 
ац”.

ври, а ще завърши утре, е ор
ганизирана от Съюзното заведе
ние за защита и подобряване на 
здравето, Югославския отбор за 
защита и подкрепа на кърмене
то, Югославската комисия за съ
трудничество с УНИЦЕФ и Кан
целарията на УНИЦЕФ в Бел
град.

лостно

През изминалите 5 години, 
откакто в Югославия съществу
ва кампанията за подкрепата на 
естественото кърмене, са едуци- 
рани над 7000 здравни работ
ници, ангажирани в защитата на 
майките и децата.

мили децата си до една година. 
Амбицията на Патронажна- Б. Димитров

И така преди около месец въ
рху старите основи на някогаш
ния конак израстна нова постро
йка от съвременни строителни 
материали. Както и манастирче
то, и тя се намира в оградената 
част. Макар и без мазилка отвън 
и отвътре, със завършаването 
на конака комплексът около ма
настирчето получава своята фо
рма. Когато окончателно бъде 
завършен конакът, в него най- 
вероятно ще се настанят няко
лко калугерки, които вече са из
казали желание за това. Стова и 
манастирчето ще бъде , така да 
се каже, под контрол, тъй като 
ще има кой да се грижи не само 
за него, но и за целия комплекс. 
Има идея, ако не бъде постоянно 
използван, в конака да се открие,

Манистирчето и конакът (Снимка: А. Ташков)

РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОТБОР НА БОСИ- 
ЛЕГРАДСКИ "НАПРЕДЪК" ея пътят от гробището до ма

настирчето да се асфалтира и на 
няколко места да се разшири за 
разминаване на коли. Ако това 
стане, до манастирчето и по-на
татък, до местността Гърбини 
кошари, където през зимата ра
боти ски-лифт, ще може твърде 
лесно да се стигне. За тези пък, 
които предпочитат да отидат пе
ша, се предлага пътят от другата 
страна, който слиза край мотела, 
да бъде уреден като своеобразна 
”трим-пътека”. Както се изтък-

поне в долната му част, нещо ка
то госгилничарски обект, който 
да работи само в определено вр
еме или през лятото. Като се има 
предвид, че подобно нещо в бли
зост до града няма, може да се 
очаква, че работата ще бъде ре
нтабилна за всеки, който се зае
ме с нея. Още попече, че мана
стирчето и околността му са тра
диционни места за разходки и от
дих на димитровградчани.

За да се стигне до манастир
чето, от гробищата продължава 
път към него, но който при ху
баво време може да се стигне и с 
кола. Обаче при дъжд или през 
зимата - едва ли. Затова има ид-

ДИРЕКТОРЪТ АЛЕКСАНДРОВ 

ОСВОБОДЕН ОТ ДЛЪЖНОСТ
ин покрив”. Представители 
"Напредък” подчертаха, че тях
ната фирма дължи в момента ок
оло 500 хиляди динара, повечето 
от които за заплати на 50-те ра
ботника за повече от една г оди
на. Според данни на други хора 
от предприятието, които също 
така са "официални”, тази сума 
била много по-голяма.

Досегашният директор Але
ксандров беше "върл противн
ик” на инициативата "Напред
ък” да се присъедини към ”Бор”.

Поради липса на кворум, 
присъстващите на заседанието 
не бяха в състояние да вземат 
решение нито за това кой ще 
лавява в момента фирмата, нито 
пък по въпроса какво ще стане с 
инициативата на директора на 
"Бор”. Узнаваме, че по тези въ
проси Управителният отбор и 
Скупщината на селскостопанск
ото предприятие отново ще раз
искват, а след това разисквания
та ще продължат и в управител
ните органи на "Бор”.

наОпитвайки се да спаси фир
мата си от по-нататъшно пропа
дане и банкрутиране, Управите
лният отбор на "Напредък" в 
Босилеград започна да иска от
говорност от най-отговорните 
хора в предприятието. На състо
ялото се на 23 т. м. заседание на 
отбора, на което от девет при
състваха петима души, беше гла
сувано недоверие на досегашния 
директор на предприятието Раде 
Александров.

В хода на заседанието, което 
напусна още един член, беше ра
зискван въпросът как "Напре
дък" да се присъедини към бо- 
силеградското предприятие за 
обработка на дърво "Бор”. Ини
циативата за обединяване, както 
писахме в миналия брой, неот
давна беше подета от директора 
на ”Бор” Милан Мицов. Той 
яви на заседанието на Управи
телния отбор на "Напредък’, че 
"Бор” е готов да покрие всички 
загуби и всички дългове на ’ На
предък”, който да се присъедини 
към него с имуществото и работ
ниците си и да действат "под ед

ва, това не изисква много сред
ства и лесно е да се реализира. 
Само дано да стане по-скоро.

А. т.

НА КОМУНАЛИАДАТА В ЧАНВ МО ЖЕЛЮША

” КОМУН АЛ АЦ” 
УСПЕШЕН

ПЕНСИОНЕРСКИЯТ 

КЛУБ Е ГОТОВ
На четвъртата среща на комуналните органи

зации, проведена от 21 до 24 септември в Чан, 
димитровградското явно предприятие "Комуна- 
лац" участва със 17 състезатели. При конкурен
цията на 20 подобни фирми димитровградските 
комуналци се състезаваха в десетина спортни и 
няколко работни дисциплини. В спортната частна 
комуналиадата димитровградчани осъществиха 
добри резултати. В атлетика жените заеха първо 
място и отборно, и индивидуално. В същата дисци
плина мъжете са трети отборно, както и по во
лейбол. В дисциплината пикадо, жените са втори 
отборно, а индивидуално трети.

Ремонтирането и обзавеждането на клуба на 
Желюша неотдавна бе заи-пенсионериге в село 

ършено, благодарение на средствата, които бяха 
отпуснати от ОС в Димитровград, ОО на Съюза 
на пенсионерите и Републиканската общност на 
Съюза на пенсионерите.

Клубът се намира в желюшкия дом на култу
рата, в помещението на някогашната трапезария 
на основното училище.

Това е втортият пенсионерски клуб, който се 
открива в местните общности на общината. Пъ
рвият бе открит преди години в местната общ
ност Височки Одоровци и Гулсновци.

ог-

за-

д.с.В. Б. Б. Д.

1 ОКТОМВРИ 1999 г.



....ст-ЗАПИСКА ОТ КУСА ВРАНАПО СЛЕДИТЕ НА НЕРЕДНОТО
БРАШНОТО Е ИЗХВЪРЛЕНО 

ОТ СКЛАДОВЕТЕ НА 
” СЛОГА”!?

ГОРАН ЗА ВСИЧКО
07с,„с хубав септемврийски ден, кога го се - 

запътихме към Кусп мряна, едно от 42-те димт - | 
ромгрядеки седя. Ня тридесетина километри от 
Димитровград, вдясно от Трънски Одоровци, през ЩрШ
долината ня река Кусопрянщица, която е повече го 
бара, отколкото река, се показа прекрасната па- 
норама на селото, намиращо се на тримеждието ШШЪ 

Димитровградска, Пиротска и Бабушнишка ЩШ
общини. #

Навлизайки в Куса врана, видяхме трима чо- ■,■$%«< 
за зимата и ги попитахме '

Брашното, което неотдавна беше изхвърлено в несището край 
Драговшцнца< за което писахме в миналия брой, е изнесено от 
складовете на фалиралото боснлеградско предприятие Сло
га”, а е представлявало част от общинските резерви, узнахме 
от осведомени източници

В миналия брой и а вестника оспедомихме читателите, че бо- 
силеградеко предприятие е изхвърлило голямо количество брашно. 
Някои от източниците тогава констатираха, че е имало 20 топа. 
Тогава не успяхме да узнаем отговора на въпроса кои са били 
безотговорните хора, които са позволили да се унищожи брашното 
и сега да се изхвърля като боклук. Въпросът е още по-болезеп 
се има предвид, че снабдяването па населението в общината е 
брашно през изтеклите няколко години беше хроничен проблем.

"Касае се не за 20, а за 16 топа нахвърлено брашно. Същото 
беше съхранено в складовете на фалиралото предприятие "Слога" 
и беше част от общинските резерви. За настаналото са виновни 
ръководителите на "Слога", които не са водили сметка за брашното. 
По-точно казано, всяка година магазините са зареждани с ново 
количество брашно, а старото не е изнасяно на пазара, така че се е 
развалило", казва осведомен източник в Общинската скупщина в 
Босилеград.

За далаверата е брашното разбрали някои от хората и докато 
имали здрави чували, карали колкото могли. Някои са заредили с 
по 1000 кг. Един босилеградчанин напълнил трактор е ремарке. 
Хора, които взели от брашното казват, че е пожълтяло, но че е годно 
за свинете. Повече било тип 850, а по някои етикети имало и 
брашно, което било мляно през 1996 и 1997 година. Ветеринарите 
обаче предупреждават, че брашното не е годно и за добичета.

В момента все още не е известно кои са ръководителите, които 
са проявили несъзнателност и са позволили брашното да се унищ
ожи и да се нанесе такава щета. Не е известно и дали те ще бъдат 
подведени под отговорност.

на

пека да подготвят дърпа 
кой с кмет на селото им.

- А:»!- каза единият от тях и се ирсдстапи: - Аз 
Горан Тодоров, тук съм се родил, тук рабо тя,

Горан Тодоров- кмет, магазинер, дървар, 
акордеонист, млекар...

като съм
тук П ЖIIпея.

Помолихме го дн ни разкаже нещо повече за 
наистина интересно село и той радушно из- с.|>бир.|Нетн нл д|,рВа, имаме трактор 

пални молбата ни: който разнасяме дървата...
- Счита се, че най-стари те кусоаранчани полят Горане, узнаваме, че вашето училище е твърде 

потеклото си от Санджак. Според едно предание инте есен 'случай”. За какво става дума?
от турско време, двама братя убили там турчин и вярно е. Нашето училище всъщност с
страхувайки сс от отмъщение, сс разлетели като ссмсйн()’ у,шлище на Алексови. Учителката Дра- 
"куси врани". Избягали чак на 500 - 600 км от гица Алексови учи своите три деца - Александър 

на случката и се заселили тук. За туй и до ^ ^ върво, Андриана във второ и Даниел в чет
върто отделение, а техният баща Милорад е при
служник в училището!

От нашия събеседник узнаваме, че семейст
вото ня Виден Виденов е единственото семейство 

Куса врана, което се занимава с кюмурджийство. 
Бяхме любознателни и заедно с нашия домакин 

при петдесетгодишния Виденов. Зава-

и камион, стона

мястото
ден-днешен и селото има една махала, която се 
нарича Бди куле (седем кули). Старото 
Куса прана е Йеляшница. В селото има и някои 
останки от римско време. Така че не можем със 
сигурност да твърдим от къде гочно са дошли 
първите жители на нашето село.

В Куса прана, продължава Горан, понастоя
щем живеят стотина семейства. Имаме си учи
лище, три магазина - на "Сточар”, Търгокооп’ и 
"Мая” от Звонци. местна канцелария, черква, гро
бища и гора. Гора имаме навсякъде. Буките са

име на

в

отидохме
рихме го на работното му място и веднага се заин
тересувахме как е решил да се занимава с тази 
нетипична професия.

- Още дядо ми и татко ми са се занимавали с
гази работа, понеже в нашето село винаги е имало 
много дърва. Аз я наследих от тях - казва Виденов 
и обяснява как се прави кюмур: - Дървата се на
секат и се наслагат във вид на конус, чиято вът
решност се напълни със слама. Всичко се затрупа 
със земя, а отгоре се остави дупка, през която се 
запалва огън. Така гори 15 дни. От един конус се 
получават и до три тона кюмур. Имам собствен 
камион, с който прекарвам кюмура към вътреш
ността на страната. От тази работа може да се 
живее, но трябва много да се работа.

Има ли млади хора в Куса врана н с какво се 
занимават? - питаме Горан.

- В нашето село има около 40 младежи, които 
се занимават предимно с дърварство. Вечерта се 
събират в магазините на бира и разговори, а един-

в. Б.

В МЛЕКАРНИЦИТЕ НА "СТОЧАР" В ЖЕЛЮША И 
СЕНОКОС

ПРЕРАБОТВАТ СЕ 

ОКОЛО 1100 ЛИТРА 

МЛЯКО
Виден Виденов пред конуса, в който се 

произвежда кюмур* Кашкавалът, произведен в двете млекарници на ”Сточар”, срав
нително добре се продава на домашни»! и чуждестранен пазар ственото им развлечение са телевизията и пика

лото. Наистина малък избор, но те и нямат много 
време за забавления.

Накрая попитахме любезния ни домакин как 
вижда собствената си перспектива.

- Предпочитам да остана на село. да обособя 
млекопреработвателна фирма и с нея да осигу
рявам доходи за семейството ми. Не само в гра
довете и фабриките може да се живее и заработва 
добре. Тук, сред чистата и непокътната природа, 
животът може да бъде и по-хубав, само е необ-

толкова дебели, че двама души не могат да об
гърнат една. Затова по-гол яма част от населе
нието се занимава със сечене на дърва. Аз, татко 
ми и бра т ми например събираме по 500 кубически 
метра годишно. Наистина това е тежка работа, но 
няма как - от нещо трябва да се живее. Аз съм на 
34 години, имам семейство, жена и две деца, за-

От ръководството на желю- 
шката млекарница, работеща в "Сточар” в село Сенокос, която 
рамките на земеделската кооп- работи през периода март - 
ерация "Сточар” от Димитров- чалото на ноември, в момента се 
град, узнаваме, че в момента в преработват между 80 и 100 лит- 
нея се преработват около 1000 ра мляко. Дневната продукция 
литра мляко, въпреки че налич- на твърде качествения и прочут 
ниге капацитети предоставят надалече сенокоски кашкавал 
възможности за преработка на (там се произвежда единствено 
по-големи количества. Млякото това изделие) е между 8 и 10 ки- 
в млекарницата се доставя о гфе- лограма. В млекарницата се про- 
рмата на "Сточар" в Бачевско извеждат пити кашкавал от 8 и 3 
поле и частните млекопроизво- килограма. Сенокоската млека- 
дители от района на Забърдието рница снабдяват с мляко произ- 
(най-много от селата Смиловци водители от района на Висок, от 
и Радейна). Определено количе- които тези от Изатовци и Въл- 
ство мляко се изкупва и от млек- ковия са най-многобройнн. 
опроизводителите от района на 
Понишавието. Млякото в желю-

В по-малката млекарница на

на

вършил съм средно икономическо училище, но не 
се срамувам и от най-тежката физическа работа, 
за да изкарам поминъка ни. Работя в магазина на 
земеделската кооперация "Сточар”, след работ- *0Д1?'10 да иъдат Решени няк°и основни проблеми.

До Куса врана няма автобус, не получаваме вест
ници, нямаме телефони... Като че ли сме вън от

ното време и в свободните дни сека дърва за про
дан, кмет съм на селото, свиря на акордеон и пея 
на сватби и други веселия. Освен това, направих си Ч,,вилизаЦпята. Три общини около нас, а ние сме

оставени като сираци, никой не се сеща за нас и 
правя половин тон сирене месечно наш,гге проблеми - с огорчение казва кусовран- 

за ЗК "Сточар”. В тази работа най-много ми по- ският кмет Горан Тодоров, 
магат татко

и една малка млекарница, събирам около 150 л 
мляко на ден и

Д. Димитрови майка. Брат ми пък ми помага приКашкавалът, произведен в
двете млекарници, се продава ср- 

шката млекарница се прерабо- авнително добре на домашния и 
тва главно в пити кашкавал от8,
3 и 1 килограм.

^ИНТЕРЕСНО
чуждестранния пазар.

Димитров ГЪБА И ПОЛОВИНА!
Иван Андонов, преподавател по математика 

в Димитровградската гимназия, на 19 т. м. е на
мерил в родното си село Петърлаш гъба с тегло 
2, 4 килограма и диаметър 35 - 40 сантиметра.

Според сведенията на Слободан Цветков, 
професор по биология в гимназията, става дума 
за гъба, наречена "ГОЛЯМА ПЪРХУТКА”, гн

или планинска пърхутка (латинското й 
саЬайа д^аШеа), в нашите краища 

просто като ГУБА. Има топчеста фор- 
и е на тънка дръжка. Покрита е с тънка бяла 

ципа, която с остаряването на гъбата става
ските^ливзпи^Тслъчрп С "° пасбпщата’ планин- прятен вкус и мирис. От всички гъби, които се 
соеГгопатз Нппзствз и Г ЧаС™ ^ ПОЛЯНКНТе я«ат' съдържа няй-много белтъчини. При гот- 
Най-голям екземпляп / НЯКОЛКО кил°грама. вене трябва добра топлинна (термична) обри-

Имотски6'(Хърватско)^рез61982"годиначе пГ" Пред“р,тл“0 “ "Р“ ™ката
14 килограма. Докато е млада, се яде и има

ЩЕ СЕ РЕМОНТИРА ПЪТЯТ 
ЗА БОРОВСКО ПОЛЕ

След като приключи работа- дъжд става непродходим. Затова 
та по рамонта на пътя отЗарини при предстоящата санация на 
воденици до Горна Невля, строи
тел ното

пътя ще се води строга сметка за 
предприятие "Градня” правилната регулация на водите 

от Димитровград ще започне са- покрай пътя, за да не се случи 
нация на пътя от Белеш към Бо

га нтска 
название е 
позната

същото. Както и пътят за Горна 
ровско поле. Невля, така и този към Боров-

Прокарано своевременно ка- ско поле се прави по програмата 
то горски път, това шосе значи- за некатегоризирани общински 
телно облекчи пътуването към 
Боровско поле и селата в този 
район. Но направен без канавки то.

Гъбата в сравнение с филджан за кафема

пътища с решаващото участие 
на общината във финансиране-

на
отстрани, насипан на места с не
качествен материал, пътят след

тегло А.Т.А. Т.

тт 1 ОКТОМВРИ 1999 г. м*
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^?^^ЗОВ41!ИЕТ0 Е ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО
д,шсап Протокол за сътрудничество 
жду Пшикия и Великотърновския универ- 
сшиеш.ГрадНиш,а който е роден нар К„- 
„сшаншин, първият римски ,шй ерашор 
които е въвел християнството като оф. 
шшалт' вероизповедание, и старойресТ.о- 
лният Търновград - Велико Търново пече 
няколко десетилетия са Побратимени }р. 
адове._Моля Ви да кажете няколко думи 
за читателите на в. "Братство" 
ълка с предисторията

- Договорни отношения

начин той трябва да се различава от 
предишния. Разбира се, не на всяка 
цена, а в качествено отношение той 
трябва да бъде наистина 
по-резултатен.

ме-
Рскторът на Великотърновския 

университет ггроф. д-р Иван Харалам
ин ен посети и издателство ” Брат
ство”.- по-смислен и

В разговор с представителите на 
нашето Издателство, той бе Запознат 
с неговото развитие и основните му 
задачи в областта на информирането 
и развитието на книгоиздатслската 
дейност на българското малцинство в 
Югославия.

От приятния разговор с ректора 
узнахме между другото и това, че той 
е наш земляк, т.е. по бащина линия е 
от димитровградското село Долна 
Нсвля.

Ш :.<м:

т 1 НЯМА БЕЗПЛАТНО 
ОБУЧЕНИЕ■Як да

във вр- 
този договор. Н България, и Югославия са страни в 

йрехода. Какви са сега условията за след
ване в България, какво е Променено в сра
внение с това, да кажем, от Преди ’Н9-а 
година?

- Най-напред, след 89-а година се 
даде пълна свобода на висшите учебни 
заведения, която беше обвързана със 
специален Закон за автономията на ви
сшите учебни заведения. Не забравяйте, 
че ние нямахме самоуправителна сис
тема, каквато имаше в някогашна Юго-

на

между два
та университета съществуват от 1988 
година. Последният

1

Кдоговор, подписан 
между моя предшественик, доц. Иван 
Стоянов, и ректора, проф. Джоржевич 
изтича до края на тази година. Аз бях 
поканен от проф. Джорджевич 
говаряме за продължението 
вора. Преди да подпишем

В ски институти, които се занимаваха са
мо с това. Сега обаче няма пари за наука 
и тоя модел загива. Няма все още съз
даден механизъм, по който непосред
ствено учените от институтите да пре
минат към университетите, по простата 
причина, че няма толкова места Има 
учени, които и преподават, защото за
платите в институтите са малки, а пари 
за нови проекти няма. А както знаете, 
има научни специалности, които искат 
лаборатории, опитни животни, дори 
филологията или историята например 
си искат архиви. А материалната база 
за всичко това е малка, така че в мо
мента, науката се прави повече в уни
верситетите. Една от негативните по
следици на премахването на платеното 
обучение е тази,че то даваше възмож
ност университетите да набавят пари 
извън бюджета и да засилват своите 
фондове за научни изследвания.

да раз
на дого-

Проф. д-р Иван Харалампиевтоя доку- 
ллент, ние разговаряхме вчера много дъ
лго, дори се срещнах и с деканите на 
повечето факултети в Нишкия

славия и ние прибързано започнахме да 
се освобождаваме, да се разкрепостя- 
ваме.

факултети, докашо «7,7» Великотърнов
ския това са хуманитарните науки. Как 
намерихте общ език?

- Философските факултети в Белград 
и Ниш са факултети - гиганти, 
досегашното ни сътрудничество беше 
главно в онези специалности и факул
тети, които са с хуманитарен характер. 
Ние ще продължим да правим това 
нещо и ще го задълбочаваме. Ние обаче 
във Велико Търново имаме намерение 
да разширяваме кръга от специалности 
и факултети. В България в момента дей
ства един нов Закон за висшето обра
зован ие, който ще пр- . 
инуди университети- 1 
те, особено малките, ] 
да се присъединят към 
големите, какъвто е Ве
ликотърновският уни
верситет. Значи пред 
нас има реална възмо
жност в недалечно вре
ме да се разкрие приро- 
доматематически факултет, а защо не и 
технически, и технологически, а имаме 
намерение да разкрием и медицински 
факултет, който най-вероятно ще сс на
мира в град Плевен. С други думи, ние 
имаме намерение да разширяваме сво
ята структура от специалности и фа
култети и по този начин да сс добли
жим до оня спектър от специалности и 
факултети, който има Нишкият уни
верситет и по този начин сътрудни
чеството ни да стане по-здраво и по- 
всеобхватно.

универ
ситет и проректорите и решихме да Твърде скоро обаче разбрахме, че 

пълната свобода и автономията се гра- 
с анархията. След време, значи, 

беше гласуван нов Закон, в който остана

съставим и да подпишем протокол, 
който да стане основа ничаттака чеза една, нека да 

краткосрочна, двугодишна про
грама и за една дългосрочна - петго
дишна

кажем
само една глава за автономията, която 
при това е доста ограничена. Създадоха 
се много нови университети, една част 
от които само се нарекоха универси
тети. Това са малки учебни заведения, 
създадени набързо. Някои от тях се 
нарекоха "свободни", други се нарекоха 

"нови" и сега, с послед
ните промени в Закона, 
през лятото на тази го
дина, се цели да се вне
се ред. П реди всичко се 
премахна
обучение, което беше 
въведено след 89-а го
дина: възможността да 
се плаща, след конку
рс, разбира се, и да се 

обучават тези, които имат пари, а не 
могат да постигнат бала, който имат 
другите. Премахна се платеното обу
чение, но за сметка на това се въведе 
студентска такса, задължителна за вси
чки. Всеки плаща, но средната годишна 
такса в момента е поносима - около 90 
марки. От т:1зи такса се освобождават 
онези, които са доказано социално сла
би, сираци и други такива случаи, които 
ие могат да плащат, а са доказали, че 
трябва да учат.

Освен учебна, университетът е и на
учна институции. Какви възможности за 
научно-изследователска дейност Предла
гат унинерситетише в Българин днес?

- Ие много големи. Това е нещо 
наследено от предишната система: раз
деляне на университетското образова- 

кмто виеше образование и наука - 
втори план, и Академията на на

уките - една огромна машина, една ог
ромна система от иаучно-изследовател-

ДОГОВОР ЗА СЛЕДВАЩОТО 
________ХИЛЯДОЛЕТИЕ________

Преди да се ейрем По-Под роб но на Под- 
Писания днес документ, моля Ви да ка
жете какво беше сътрудничеството ме
жду двата университета През годините 
зад нас?

- През досегашния период двете ин-

Нъа
1е гикишьриовскш! уна- 
ерсашеш "Со.сш КирШ
Методий *' има 11 
асу и. аша < пич 12 400 

шудстТш. Осен шопи 
см шоп Университет 
1сйешоаШ и нов по геиса.

ституции си сътрудничеха в няколко 
области, които са традиционни за уни
верситетите - в учебната, преподавател
ската, научно-изследователската и кул
турната, което подразбира разменни 
гостувания на ансамбли. Ние констати
рахме, че връзките между двата универ
ситета са вече толкова здрави, че можем 
да излезем извън това, което досега 
беше правено. С новия Протокол се 
предвижда размяната на преподавате
ли, която досега беше 30 дни годшно, 
по двяма-трима от двете страни. Ние 
решихме да се направи нещо друго: след 
като във Велико Търново има сърбис- 
тика, към специалността славянска фи-

В платеното ВСЕКИ ТРЯБВА ДА СЕ БОРИ 
ЗА СВОЕТО МЯСТО

Каква е ПерсПективата на дипломи
ралите се студенти у вас сега?

- Преди години при нас имаше раз
пределение и всеки беше длъжен да 
отиде да работи задължително. От то
гава ни остана едно искане: щом сме 
влезнали да следваме, някой трябва да 
ни осигури работа Новото време вече 
не осигурява работа. Всеки човек ще 
трябва да се бори да заеме своето място 
в обществото и да го завоюва Перспек
тивите в момента не са добри, но това 
също е много относително. Образова
нието във всички времена, според мене, 
е инвестиция, и то доста голяма Въ
преки всичко аз лично съм оптимист. 
Рамо или късно ще дойде време, когато 
нашите две страни, които имат сходна 
съдба сега, да преодолеят трудностите. 
Ако и в сегашните условия не се инвес
тира в образованието, тогава откъде ще 
вземем онези умни глави, които ще 
трябва да водят държавата и икономи
ката? Затова, с две думи казано, инвес
тирането в образованието е инвести
ране в бъдещето.

лология в Ниш да се разкрие изучаване, 
нека да го наречем така, и на българ
ския език и литература. Значи, ако ние 
досега имахме като помощ на нишкия 

по сръбски език и А това Предлага По-широко Поле за 
взаимно сътрудничество.

- Да, точно така е. Ние се договори
хме следното: да продължим работа, 

задълбочаваме всичко хубаво, ко- 
направено до тук, но новото време 

изисква и нови методи и видове. Ние 
сключихме един договор, който

университет лектор 
култура, сега вече тук ще бъде нужен и 
лектор от Великотърновския универ- 

по български език и култура. I овя 
е едното. Отделно от това, ние решихме
ситет

като
да работим по един голям проект, по 
който тук се работи: "Балканските дър
жави и култури".

ето е ние
на

все пак
ще премине в следващото столетие и 

По някакъвВ Пшикия университет Преобладаваш 
техническите и Природоматемашически

В. Богоевследващото хилядолетие.

ВЪВ ФАКУЛТЕТИТЕ НА ПРИЩИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

ОКТОМВРИЙСКАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ - ОТ 10 ДО 31 ОКТОМВРИ
т шняха работа на сто се потвърждава от факта, чс през често с представителите на ООН. 

Изпитите през октомврийската сесия ебна година и п . ; ка „ съ. първите 15 дни на сесията в Прищинския Представители на ректората следят
факултетите на Прищинския уиинер- Фак^!,“™Те новост,здаденш-е условия, университет са проведени 13 100 изпита работата на всичките 14 висши учебни 

ситет ще се полагат от 10 до 31 октомври, ответствие с нов и ^ ^ по ОКоло 700 предмета. Окуражи телен е заведения в Космет и заедно с декана-
прсдТАНЮГ проректорът на този „ай„веро„т„о ще създаде въ- фактът, че на изпитите са се явили сту- тате се стремят да създадат нео-

уяивсрситст проф. д-р Павле Васич. ектгеъястн Р записване на ленти от всички области на Косово и Ме- бходпмнте условия на студентите за
г зможносгизлди.1 си11|си фаКуЛТети. тохия, като при това са използвали ор- успешно полагане на изпитите.

1 * септем- ганизиран превоз посредством Комитета

във

заяви

ветшГприиц^скияТиСертитет да ин- ко- на съюзното правителство за сътрудни-
тензифииира подготовките за новата уч- р ■— --------------- ---— --------------- - “ _

1 ОКТОМВРИ 1999 г.



ИЗДАДЕН Е НОВ СРЪБСКО-БЪЛГАРСКИ РЕЧНИКВ БОСИЛЕГРАДСКИЯ КЛОН НА КИЦ "ЦАРИБРОД"

СЪВРЕМЕНЕН 

ПОГЛЕД КЪМ 

ДВАТА ЕЗИКА

ИЗЛОЖБА ЗА 

ЖИВОТА И ДЕЛОТО 

НА ЙОРДАН 

ЗАХАРИЕВ нането в някои от темите е мо-Нсотданна палете от печат
една ценна за веички нас книга - тинирано от естествено нает ь- 
Сръбско-български тематичен пили промени в определени оо- 
И омонимсн речник. Негови яв- листи на езиковата практика и 
тори са Ценка Иванова ог вели- отсъствието на съответната ле
котърновския университет ”Св. кейка в досега издадените реч
ен. Кирил и Методий” и Мариана ници. Лексикалните единици в 
Алексич от Белградския универ- тематичния речник не са подре

дени по азбучен ред, но за ком- 
Публикуваииятотвсликоть- пенеяция имат редица положи- 

”ПИК” тел ни страни, свързани е инфор
мацията, която не се намира в 
класическите преводни речни-

Организирана от Клона на 
Сдружението на граждани КИЦ 
"Цариброд" и Босилеград, Исто
рическия музей и Икономичес
кия техникум от Кюстендил, на 
21 септември и помещенията на 
клона беше открита изложба за 
живота и делото на Йордан За
хариев, известен учител, геогр
аф, етнолог, фолклорист и диа
лектолог, роден в Босилеград, а 
прекарал по-голяма част от тру
довия си живот в Кюстендил. Из
ложбата от двадесетина снимки 
откри Стоян Райчепски, предсе
дател на Комитета за културата 
и медиите в Народното събра
ние на България, а освен него 
слова за житейския път и дело то 
на Захариев изнесоха Екатерина 
Ксремидарска, етнолог в Исто
рическия музей, Сергей Валев, 
аташе по културните въпроси в 
послолството на България в 
Белград, Валентин Демочички, 
директор на Историческия му
зей, и Йордан Колев, историк п 
Агенцията за българите в чуж
бина от София.

Изложените снимки предс
тавяха по-важните моменти из 
живота и работата на тоя изве
стен босилеградскн кюстендил
ец и кюстендилски боенлеград- 
чанин. Роден е на 3 март 1877 
година в Босилеград, където уч

ил до първи прогимназиален кл
ас. През 1895 година с завършил 
педагогическо училище и Кюст
ендил, а сЛсд топа две години 
учителствал в Рибарци и Райчн- 
ловци. В София с завършил фи
лологически факултет,специал
ност география и педагогика. От 
1901 до 1908 година е бил препо
давател и директор в тогаваш
ното трнкласно училище в Бо
силеград, а от 1908 до 1934 учи
тел и училищен директор в Кю
стендил. Починал е в Кюстендил 
на 8 май 1965 година.

В продължение на 50 години, 
кикто беше посочено на откри
ването на изложбата, Захариев е 
проучил над 150 селища в Краи
щето. Изследвал е бита и езика 
на населението. През 1918 годи
на е издал известното "Кюстен
дилско краище”, което всъщно
ст представлява най-обемното 
поселищно проучване и обхваща 
почти всички села на Босилегра- 
дски край. Други по-важни не
гови трудове са "Каменица” 
(1935), "Пиянец” (1938) и "Кю
стендилска котловина” (1963). 
Заради своя научен принос през 
1937 г. е приет за член-кореспон
дент на БАН.

Изложбата ще бъде открита 
до 20 октомври т.г.

преки особеностите на всеки от
делен случай, авторите са се ст
ремили да подредят значенията в 
изходната лексема според прие
тата последователност в съотве
тния език, независимо от това 
къде се проявява омонимията.

В края на гази кратка инфор
мация искам да препоръча горе
що новия сръбско-български ре
чник какго на всички, които се 
занимават професионално с фи
лологически въпроси, така и на 
онези наши читатели, които про
явяват интерес към най-новите 
тенденции в развитието на двата 
сродни езика - сръбския и бъл-

ситет.

рноИСК1 >то издателстпо 
речник съдържа дпе части: те
матичен речник и речник на омо- 
нимитс и българския и сръбския ци. 
език. Кикто изтъкват авторите 
му в предговора, той цели да под- ния, са посочени в азбучен ред 
помогне ползването и усаоява- кикто междуезиковитс омони- 
него на един необходим мини-

Във втория речник -омоним-

ми, така и думите, които части ч- 
мум от лексикалния запас на дв- но си съвпадат и частично се раз- 
ата съседни и генетически бли- минават по форма и значение.

Включени са и омонимни двой-ски народа и същевременно пре
дставлява опит да сс запълни съ- ки, при които се наблюдава т ми- 
ществуващатя празнота в южно- нимални разминавания във фор- 
славянската приложна лингвис- мата поради различни слецифи- 
тика. За разлика от другите те- ки на фонологичния развой. Въ- 
матични и диференциални реч- -----------------------------—----------------

гарския.
Красимира Иванова - Николич

ници на различни езици, тук се ДОВЕЧЕРА В НИШ, А В ПОНЕДЕЛНИК В ДИМИТ-
предлага определено схващане 
за подбор и подреждане на един РОВГРАД 
относително балансиран лекси
кален фонд (около 12 000 изход
ни лексикални единици), от ко
ито произлизат определен брой 
(около 500) надезикови омони
мни и полисемни двойки. В слав
янската лексикография подобно 
комбинирано издание досега не

ПРОМОЦИЯ НА КНИГИ НА 
ВУКИЦА ИВАНОВА-СТОИМЕНОВА

В залата на Учителския дом в Ниш тази вечер ще бъдат пред
ставени излезлите посмъртно книги на Вукица Иванова - Стои
менова "Гюл девойче” и "Усмихнато слънце".

Народната библиотека в Димитровград и нашето издателство в 
понеделник вечерта в малката зала на димитровградския Културен 
център ще организират литературна вечер, на която ще бъдат 
представени споменатите книги на Вукица.

И в Ниш, и в Димитровград за книгите ще говорят добрите 
познавачи на творчеството и - доцент д-р Жеко Попов от Кю
стендил и проф. д-р Славолюб Обрадович от Ниш.

В. Б.
е познато и това придава още по- 
голяма значимост на речника.

За тематичната част е важноНА 8 ОКТОМВРИ В ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГАЛЕ-
да се каже, че в нея са включени 
думи, понятия и изрази, които не 
са характерни за ежедневното 
общуване, но са задължителен 
компонент от общата култура на 
съвременния човек. Задълбоча-

РИЯ

ГОДИШНА ИЗЛОЖБА НА 
ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 

САМОДЕЙНИ ХУДОЖНИЦИ

В.С.Б.

елг^рчтге

рдзкдзвдт^
Четвъртата годишна излож- от

ба на димитровградските худож- самодейци, експонирал
ници-любители ще бъде откри- картините си на изложбата, 
та на 8 октомври. Очаква се ок-

дим итровгра дек ите

заслужава с качеството на прои- 
оло 20 членове на тукашното Сд- зведенията си да се представи на 
ружение на самодейните худож- Прегледа на изобразителното 
ници да експонират към 40 свои творчество на самодейците на 
платна.

По повод на изложбата ще 
бъде отпечатан и съответен ка-

БУРЖОАЗНОТО 

СЪСЛОВИЕ НА 

ЦАРИБРОД 

ПРЕЗ 1932 год.

Сърбия.
Според предварителните пл

анове, част от експонираните на 
талог с основните биографични тази изложба картини ще бъдат 
данни за авторите на картините, изложени в нишкия Дом на ЮВ 
В каталога ще бъде представена към края на годината. Излож- 
и по една картина на всеки са- бата в Ниш ще бъде органнзи- 
модеец. рана със сътрудничеството на

От председателя на Сдруже- тамошното Сдружение на худо- 
нието Любомир Николов узна- жниците-любители. Освен най- 
ваме, че за изложбата ще бъдат новите си картини от тазго- 
информирани и членовете на ко- дишната изложба, димитровгра- 
мисията към Съюза на худож- дските самодейци ще представят 
ниците-любители на Сърбия, на изложбата в Ниш и други свои 
Очаква се те да посетят излож- успешни творби, 
бата и да определят дали някой

Веднага след отпечатването на снимката на д-р 
Хусния Хасанбегович, "моите сътрудници" 
наха много доволни. Помнят то в града с неговата 
сериозност, способност, авторитет. Питат как 
мирам снимките. Ами, в града ни има семейства, 
които пазят снимки от началото на века. За тях

1932 година: поп Йован Поповия, първият па- 
рох, дошъл в Цариброд след 1920 година, има омъ
жена дъщеря Десанка и зет Момчнло Стоянович, 

кралската войска. Кръщават Сърбис- 
лав, внучето на поп Йова. Кръстници са още от 
сватбата Звонският парох и неговата съпруга - 
рускиня и Бора Брезнички със съпругата си То
дорка. Открая е Петър Гошич, търговец без дю
кян, комерсант ли беше, или както днес 
брокер или мениджър. Стоят Люба Хасанбего
вич, д-р Хусния Хасанбегович, Десанка и Мом- 
чило Стоянович (след войната от 1941-1945 година 
емигрант в Швейцария) Брана Попович, гимназ
иален учител по сръбски език и съпругата му.

Седят на тревата в нашия черковен двор: Вера 
Поп Йовина, Лиляна и Емил Хасанбегович, Цана 
и Милето поп Йовини 
съгражданка Милка Гошич - (после беше хазяйка 
и на Жика Радойлович, когато дойде да бъде сек
ретар на Комитета през 1950 година).

оста-

на- капитан от

малко по-трудно можем да разкажем. След това 
има снимки до 1920 година. Най-лесно обясними 
са тези от 1923 до 1941 година. Всичко 
имаше

Б. Димитров

в града си
определен ред. Най-интересното е, че мо

жем да покажем редица снимки, в които се вижда 
градският начин на отношения и живот. Малък

В ПОГАНОВСКИЯ МАНАСТИР

ПРИКЛЮЧИ ХУМАНИТАРНИЯТ 
ХУДОЖЕСТВЕН ПЛЕНЕР

казват

град със само около триста ученици и десетина 
учители. Само казармата беше голяма и имаше 
много офицери. И те си бяха същински господа. 
Кралски офицери, разбира се. Със саби, ординар- 
ци, широки пагони. На днешния площад живееше 
прочутият офицер Александър Виданович. Леле, 
мале, като дойдеше войникът с буйния му кон, а 
офицерът не можеше да го възседне! Ордина- 
рецът плува в пот, конят бие копита в калдъръма, 
та чак искри излитат, а офицерът не може да 
възседне коня, който бясно се върти. Мили град
ски картинки! Но имаше и господа и ние ще ги 
изброим.

Тези дни в Погановския манастир приключи хуманитарният 
художествен пленер, който бе организиран от Сдружението на 
страдащите отмултиплекс склероза в Нишавски окръг. В проявата 
участваха десетина художници.

Организирането на пленера подпомогнаха редица спонсори. Те
хническа организационна помощ бе оказана и от димитровградския 
Център за култура-Градска галерия.

Сътворените по време на пленера творби ще бъдат продадени 
на аукция, а получените средства ще се използват за подпомагане 
на страдащите от тази коварна болест.

и дългогодишната ни

Лилия Нейкова

Б. Д.
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РАЗГОВОР с ПОВОД шн——-

.1|/! тП Ш, П учител, 
плодовит ХУДОЖНИК

На преподавателя по руски език в Гим 
назията в Босилеград Стотслав Тодоров
Д ниетоИнТкТеМВРИ ' ДеНЯ На
воъчено Пс ЛеГРЗДСКа обЩина-връчено Осмосептемврийско публично 
признание. Тази най-висока общинска 
града му беше присъдена за извънредни
натГпои^ В Просветното Депо в общи- 
сесия ПР^етващите на тържествената 
сесия на ОС го наградиха по свеобразен 
начин - сред 66-те наградени с различни 
признания той получи най-бурни и дъл
готрайни аплодисменти.

Тодоров е

ПО ПОВОД ЮБИЛЕИТЕ НА МАЛЦИНСТВЕНИЯ НИ ПЕЧАТ

СЪДБАТА НА РАДИОИНФОРМИРАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО 
МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ Е ПРЯКО СВЪРЗАНА СЪС СЪД
БАТА НА РАДИО НИШ (1)

Пише: Милован Госпавич

ПЪРВИТЕ РАДИОВЪЛНИ 

ЗА МАЛЦИНСТВОТОна-

Малцина знаят факта, че радиоинф- 
ормирането на югославските граждани 
от българското национално малцинство 
е най-тясно свързано със съдбата на Ра
дио Ниш.

От първото си излизане в ефира през 
Новогодишната нощ 1945/46 -та година 
Радио Ниш е най-напред общинска, а след 
това областна радиостанция. Наскоро сл
ед включването си в радиоразпръсква- 
телната система в Сърбия се налага Ра
дио Ниш да стане носител

Авторът Милован Госпавич е 
бил професионален журналист и 
дългогодишен директор и главен ре* 
;«ак тор на Радио Ниш.

роден през 1952 година 
босилеградската махала Богослов трап в 
работническо-селско семейство. Основ
но училище и гимназия е завършил в Бо
силеград. Както и

в
информира българското малцинство на 
майчин език за причините и развитието 
на този конфликт. Освен това в предава
нето имаше и информации за ежеднев
ните събития в крайграничния пояс (реа
кции на хора от малцинството, изявления 
на избягали в Югославия български гра
ждани, информации за схватките с пре
хвърлените през границата български 
диверсанти...), а имаше и информации за 
следвоенното обновление на страната и 
за ежедневието на хората в тези краища. 
Трябва да се отбележи, че това радиопре
даване стана много популярно не само 
сред гражданите от българското малцин-

всички други на тази 
възраст, започнал да търси собствения си 
път Интересувал се от различни неща и 
професии. Известно време мечтаел да ст- 
ане художник или журналист. Записал се 
във Филологическия факултет в Белград 
и завършил руски език. Станал препо
давател и през 1976 година започнал да 
работи в тогавашния средношколски 
нтър в Ковачица. От 1991 година 
работи в Гимназията в Босилеград. В учи
лището, в което бил отличен ученик, про- 
дължил да е чудесен преподавател.

Оказало се, че нашият събеседник не 
е сгрешил в избора на жизнено поприще. 
Заобичал професията си и й се отдал до
край. С упорит труд започнал да си про
бива път към върховете на просветната 
дейност. Веднага след като пристигнал 
Ковачица, той започнал да подготвя уче
ниците си по руски език, които със своите

на радиоин- 
формирането на българското малцинст
во в страната. Освен Радио Белград (I 
програма и програма за чужбина) в но
вата система в републиката влизат Радио 
Нови Сад, Радио Прищина, Радио Ниш и 
Радио Зайчар. Радиостанциите в Нови 
Сад и Прищина вече имаха емисии наце-

Станислав Тодоровнасам езиците на националните малцинства във 
Войводина и Косово и Метохия, 
само българското малцинство у нас ня
маше емисии на майчиния си език. Съв
сем логично беше такава програма да се 
открие именно при Радио Ниш, защото 
общините Димитровград и Босилеград 
тогава административно бяха в Нишка 
област.

така че
гови творби. Посетителите са въодуше- 

изтъкват, че особено са издър
жани пейзажите и портретите му.

- Изкуството, разбира се, и изобраз
ителното - подчертава Тодоров - за мен е 
една духовност, без която не може да про
съществува нито човекът като индивид, 
нито един народ. То влияе върху човеш
кия живот и го прави по-лек и по-богат. В 
тази смисъл нямам предвид материал
ното богатство.

Всеки човек има духовни качества, но 
при мнозина те не са открити. Аз лично 
смятам, че духовността е една от най-го- 
лемите човешки ценности и че тя влияе 
върху всички сфери на човешкия живот.

От творбите Ви се вижда, че отдавна 
плувате във водите на изобразителното из
куство. Кцга точно започнахте, колко творби 
и.мате?

ство, но се слушаше с интерес и в съседна 
България, особено в Софийска област.

В продължение на почти четири го
дини емисията се подготвяше от Гроздан 
Петров, редактор (през 1953 година и 
председател на Управителния съвет на 
Радио Ниш), и сътрудничката Мария Ми
тева. След погасването на емисията Гро
здан Петров се завърна в Димитровград, 
а Мария Митева със своя съпруг - жур
налиста Милорад Йеремич, отиде в Бел
град.

вени и

Ето защо по-малко от една година сл
ед получаването на статута на републи
канска радиостанция през 1951 година по 
вълните на Радио Ниш се пръснаха пър
вите информации на български език. То
ва беше ежедневна получасова емисия, 
започваща в 18 часа. Така беше все до 18 
август 1954 година, когато Радио Ниш 
престава да съществува като република
нска медия, а става само релейна станция 
на Радио Белград. По такъв начин из
чезва самостоятелната програма на Ра
дио Ниш, включително и емисията на бъ
лгарски език.

Какви бяха отличителните белези на 
тази първа у нас радиоемисия на българ
ски език?

Преди всичко трябва да се отбележи, 
че това беше времето на изострените 
междудържавни и междупартийни отно
шения на Югославия със страните от 
т.нар. "източен блок". Следователно ос
новната й задача беше чрез пренасяне на 
официалните становища и коментари да

в

знания започнали да заемат първите ме
ста на регионални, републикански и съю
зни съревнования. Станал известен сред 
обществеността, особено просветната. 
Славата особено му се разнесла през 1989 
година, когато негов ученик заел първо 
място и получил златна значка на между
народното състезание по руски език в 
Москва. От тогава до сега още няколко

Закриването на Радио Ниш изисква 
отговор на един много сериозен въпрос: 
дали ръководството на Радио Белград, 
начело с директора Драгослав Марко- 
вич - Дража, си е дало сметка за това, че 
по такъв начин се отнема възможността 
на цяла една народност да се информира 
на майчиния си език посредством един-негови ученици са се класирали за със

тезанието в руската столица.
На какво се дължи успехът Ви, илигге ли 

тайна рецепта за него?

ствената навремето електронна медия - 
радиото? Този въпрос беше тихомълком 
отминат както от ръководството на Ра
дио Белград, така и от обществено-по
литическите структури и в тази част на 
Сърбия. За щастие, не мина много време, 
когато този въпрос се наложи с цялата си 
сила.

- Любовта към изобразителното из
куство се роди у мен когато бях ученик в 
основнот^ училище. В това отношение 
много дължа на преподавателя в босиле- 
градското основно училище Радко Дими
тров, както и на тогавашния ми съсед 
Димитър Йорданов, който тогава беше 
студент в Белград. Той забелязал, че ме 
влече изкуството и ми донасяше блокове, 
четки, боички... Не зная колко творби 
имам. Едно време работех в маслена тех
ника, акварели, когато имах материлни 
възможности пренасях чувствата си на 
платна. Това обаче изисква значителни 
материални средства.

Тодоров, както самият казва, с въз
хитен от художниците, които дават целия 
си потенциал, за да създават и творят. Не

- Всеки е влюбен в нещо. Аз обичам 
семейството и работата си. Няма тайни, 
всичко се дължи на работата, по-точно на 
себеотрицанието и упорития труд. Тук 
важи правилото "можеш или не можеш", 
и доколкото почувстваш, че можеш, за
почваш сериозни и дълготрайни подго
товки. В това отношение особено е важна 
мотивацията на учениците, казва Тодо
ров.

(Следва)

информации. За спорта бихте 
могли да пишете още повече. 
Би било добре да печатате по- 

4 често статии за любопитни съ
бития и интересни личности. 
Ето например хрумва ми идея- 

| та, че бихте могли да отпеча- 
I тате една или няколко статии 

за Петърлашката пещера. 
"Братство” като ведомство би могло 

да се прояви като организатор на раз
лични културни и други манифестации.

Вестника чета редовно и смятам, че е 
от голямо значение за нашето малцин
ство, понеже се печата на майчиния му 
език.

40 ГОДИНИ ''БРАТСТВО"

КАКВО (НЕ) ВИ 
ХАРЕСВА ВЪВ 

ВЕСТНИКА

Сегашната награда е втората от този 
вид в работата на Тодоров. Общинската 
скупщина в Ковачица му присъдила през 
1988 година Октомврийско публично 
признание за извънредни постижения в 
просветната дейност. От училищата в 
Ковачица и Босилеград няколко пъти е

Г-. Ж
Шатолкова заради друго, колкото поради 

факта, че ’ това е занаят, който изисква 
солидна материална база”. Трябват пари 
за материали, а от днешната учителска 
заплата, която не е достатъчна дори за 

бности на семсй-

Милован Тодоров, работещ в ГИД
Общо взето "Братство" си заслужава 

положителна оценка, но аз имам няколко 
идеи как този вестник да стане още по- 
добър. Ето например бихте могли по-об
ширно и по-аналитично да пишете за ди
митровградските фирми, по-голяма част 
от които са се сблъскали с големи про
блеми. Предлагам ви да увеличите броя 
на страниците и да печатате още повече

получавал и парични награди.
Казахте, че особено значение за успеха е 

мотивацията на учениците. За учениците от 
Босилеград, които досега си пробиваха пъ
тища към регионалните, републикански, съ- 

и международното състезание нямаше 
обществени признания. Правилно ли е това!

основни жизнени потрес 
ството, за такъв "лукс” не остава нито 
динар!юзни

Знаем, чс учениците Ви уважават. Те са 
специфичен барометър и съдии за препо- 
даватслите, времето, събитията... Какво е по
ръчението Ви към тях?

- Нашите ученици наистина са добри. 
В тия размирни времена обаче ние, 
растните, не само преподавателите, 
длъжни да им оставим ценности, които 

много ни липсват. Поради извест-

- Не съм компетентен да коментирам 
Убеден съм Б. Димитровзащо липсват признанията, 

обаче , че учениците са "работливите пч
ели”. Ако един ученик се класира на ре
публиканско или съюзно съревнование в 
която и да е област, той заслужава поне 
да му честити някой от официално мясго.

, тоя начин разширя- 
истината за нас и за

въз-
сме

сега
ните обстоятелства в някогашна и сегаш
на Югославия и обкържението й особено 
започнаха да се накърняват душевността, 
добрината и взаимното доверие. На вси- 

- не само на учениците - ни трябва

Впрочем, ние и по 
ваме и разнасяме

::::п край, споделя той.
Често се казва, че когато един човек

изпълнява определена
изпълнява и друга,

нашия

твърде успешно 
работа, че може да
трета... Освен с учителстване, Тодоров се 
занимава и с изобразително изкуство. В 
Босилеград е все още открита колек 
ната изложба на художиици-лю итс , 

изложени и двадесетина пе

чки
повече разбирателство и уважаване - по
дчерта накрая Тодоров.

В. Е.

на коя го са

1 ОКТОМВРИ 1999 г.



3 1499-1999ПЕТ СТОЛЕТИЯ НА ПОГАНОВСКИТЕ ФРЕСКИ (6)
Мара в полза на православните през XV 
в. Мара, дъщеря на Джурадж Бранкович, 
била дадена за жена на Мурад II, а след 
неговата смърт столувала в Ежево.

***

Погановските исихасти били мадони- 
слено братство. Г1ри археологическите 
разкопки през 1967 г. бяха разкри ти ос
танки само от 4 килии (2,7x3,2 м). И раз
мерите на трапезарията (9х5м) говорят, 
ме тя е обслужвала незначителен брой 
монаси. Техните предшественици, калу
герите от "Св. Св. Константин и Елена” 
били по-многобройнн, което личи от раз
копките на запад от днешната порта и 
около чардака.

Погаиовскнте исихасти били всестра
нно образовани н инвснтивнп - бивши бл
агородници с големи инженерни, военни 
и теологични знания, опит и умения. Ко- 
гато проектирали храма, те точно знаели 
какво искат и как да постигнат целта си, 

ед на терена и строителния мате
риал. ”Св. Й. Теолог” е оригинално сак- 
рално здание. Нс е съборен храм за удов
летворение на религиозните потреби на 
миряните. Не е нито гробна черква - мав
золей на непознат областен велможа, ка- 
кто мислеше Г. Суботич. Той е типичен 
монашески храм с малки размери, пред
назначен за собствените нужди на пога- 
новското братство. Същевременно хра
мът е и крепост - с високи, много дебели 
зидове, почти без прозорци (само три ма
нгала - пушкарницн, отвън тесни, във вся
ка апсида по един). Тесни са и прозорците 
на кубето, а и ония на кулата. Входът - 
нисък, първоначално без външно пред
дверие, което би пречело на защитната 
му функция. Интересно е, че темелите са 
твърде широки, но плитки - само два реда 
едри речни камъни, залети с хоросан. По
длогата е дилувиален речен нанос. Ст
роителите са познавали добре закономе
рностите на статиката.

От западната страна към наоса е при
бавена кула (пирг, донжон), едновремен
но и наблюдателница, и камбанария. Ця
лата черква и кулата са предназначени и 
за укритие от внезапни разбойнически 
опустошения и издържане на непродъл
жителни обсади. По средата кулата е об
заведена като исихастка молчалница.

ПЕЧАЛЕН КРАЙ
”моравски изглед”, нс може да се счита за 
коректна, Поганово никога не е прите
жавало 
външна
ени кубета и покрив, каквито са му при- 

рсставраторитс. Нарушена е про- 
” му шопска физиономия и хабитус, 

премахнати са керемидите (шопски ст
роителен маниер). Реставрацията разст
роила и хармонията между раншния кас
каден ъглесто-плосковиден покрив и ка- 
тарактите, съответно степен милостта на 
околната скална среда.

Как исихастите са съумели да получат 
позволение за строеж на нова черква в 
разгаря на турското владичество?

След падането на Цариград през 1453 
г. и изчезването на Византия от историче
ската сцена, султаните започнали да уго
дничат на простата христ иянска рая. като 
допуснали възобновяването на срутените 
православни храмове, Погановските иси
хасти се възползвали от добрата воля на 
султан Мхмсд II и повдигнали черква 
своя мярка и вкус върху развалините 
”Св. Св. Константин и Елена”. Сградата 
е напълно автентична. От стария храм са 
останали единствено подпочвени темели 
от западното крило на храма, успоредни 
със сегашната припрата. Да повторим, 
Поганово е повдигнато първоначално 
без пруст и върху западната фасада не 
съществуат никакви конструкторски де
тайли - следи от преддверие. Затова е 
чудно защо реставраторите, прокламира
йки възстановяването на първобитния 
хабитус на храма, са преправили покрива, 
а са проявили непоследователност, оста
вайки пруста (направен към края на XIX 
в) незасегнат.

Според Радойчич (1967) не е за прене
брегване протежирането на султанката

Френските пизпнтолози Мие и Гро
бар, кокто и сръбските изследователи тв- 
ърдеха (с определени уговорки), че Ла
птопи принадлежи към известната Мор
авска архитектурна школа. Българските 
учени намираха, че Поганово повтаря об
разеца на някои монастири от Черномо
рието. И едните, и другите принципно нр
авят грешка, защото Поганово е строено 
със
Моравските черкви ее отличават е мо
нументална външност, репрезентативна 
пластика и сияйна облицовка. Поганов- 
екнят релеф е относително скромен (ко
рнизи, зъбци, слепи аркади), полихром- 
ието му естествено - далеч от блясъка на 
моравските паметници. Впрочем, исиха
стите не са държали на външната, фор
мална привлекателност, а е трябвало да 
се съобразяват и със суетността па осман
ските господари. Моравските храмове не 
са укрепления, какъвто е Погановският 
монастир.

Непретенциозната външност на По
ганово е косвено доказателство, че дока- 
тор на монастпра не е Константин Дра- 
гаш-Деянович. Щеше ли да си позволи 
един такъв "господин”, какъвто е бил Др
аган! - разполагал с огромни богатства 
(рудници, леярни), професионална вой
ска, собствена валута - да падне по-долу 
от моравските си колеги - владетели, да 
се излага, строейки сюрмашко, грубо сак- 
рплно здание?

И архитектурният план на Поганово 
не е моравски в смисъл, че еднокораб- 
ните триконхосни (кръстовидни) храмо
ве най-напред са възникнали на Атон 
(XI). И моравците, и Поганово са само 
вейки на атонския корен. Кулата е също 
особеност на Поганово, неприсъща на 
моравския кръг. Затова реставрацията 

”Св. Й. Богослов” (1967-1972), пред
приета с намерение да му се възвърне

Каква била крайната съдба на поган 
овското исихастко общежитие и зогра 
фите? Не можем да ос отървем от ми 
сълта, че са внезапно пострадали в на 
вечерието на черковния събор на 26 ок 
томври 1499 г. Рзбойници използвали тъ 
ржеството, за да се прикрият между съ 
бордните, ограбили и изтрелали и калу 
герите, и зографите. Доказателства:

- Факт е, че Поганово е последното дело 
касториянските художници; след Пога

ново не е регистриран нито един обект с 
тяхно творчество;

- След 1499 год. и погановските исихасти 
изчезнали без следа;

- Разкопките от 1967 г. бяха резултатни и 
с откриването на много хаотично разхвър
лени гробове на север от храма, което го
вори за погребване след погром;

- Нартексът останал недекорирандодеи- 
днешен, което е необичайно; нямало ги вече 
нито донаторите, нито художниците;

- Интересно е, че прочутият Погановски 
поменик в списъка на свещените лица на 6 
място споменава духовник Стефан, който в 
Поганово бил 1606-1620 г.; приемем ли, чс 
преди него е имало пет игумена с "трудов 
стаж" 15-20 г., пак се връщаме някъде към 
1500 г., когато исихастите били избити, а 
вместо тях в Поганово се настанили калу
гери от околните шопски монастири с друг 
духовен багаж, образование, начин на живе
ене.

- нито е могло и да е искало - 
гиздавост, филии обли куршум-

дали
стата

повече по-късно.столетие и

на

с огл

по
на

В бившата монастирска трапезария, днес 
изба, със запазена южна стена (останалите 
са повдигнати по-късно) и днес се намира
куха греда, за която се твърди, че предста
влявала тайно скривалище.

С. К.

В следващия брой: Проучване на 
погановските фрески - исторически 

обзорна

Ц -

IПримариус д-р АНТОН АНТОНОВ

ДЕФОРМАЦИИ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ НА 
БОЛЕДУВАЛИТЕ ОТ ДЕФОРМАЦИИ НА ГРЪБНАКА

ааа

*След завършеното лечение почти всички роди
тели ме питаха каква работа могат да вършат техните 
деца, а какво не биха смели и към каква професия да 
насочат децата си. Мисля, че този въпрос е много 
важен и за това искам да кажа няколко основни неща.

Каква професия може да се препоръчи на леку
валите сс от деформации на гръбначния стълб зависи 
от няколко условия: големината на извивката, типа 
на сколиозата и метода на лечението.

Децата, които са лекувани с нехирургическн сред
ства и чийто ъгъл на извивката е по-малък от 250, 
могат да си избера !' която си искат професия в съот
ветствие със своите способности и предпочитания. С

бодно да изберат професията си (занаят или интелек
туална работа), но за всеки случай трябва да избягват 
работи, при които се изисква често навеждане, ра
боти в клекнало или легнало положение. Разбира се, 
ако преди операцията извивката е била прекалено 
голяма, така че след операцията не е могла да бъде 
намалена под 50°, пациентите щс могат да си изберат 
професия съгласно принципите, валидни за лекуван
ите с нсхирургичсски средства.

Всички лица, които имат деформация на гръбнач- 
стълб, без оглед на това дали са лекувани или не. 

трябва да се понасят естест вено и да бъдат активни 
според възможностите си. При изпълняването на 
професионалните си задачи, те трябва да 
сочените съвети.При това е необходимо само през 
целия си живот да правят препоръчаните от лекаря 
упражнения, разбира сс, в по-малък обем, за да нямат 
болки в гръбнака.

Родителите на оперираните момичета

Й

Водоравно: 1 — Покой, спокой
ствие. 4 — Мярка за време. 7 ~ Спо
собен (за човек); подходящ за целта, 
отговаряй] на изискванията (за пред
мет). 11 — Масло от слънчоглед или 
други растения, употребяващо сс за 
хрананс. 12 — Карта за игра от онази 
боя, която в дадения случай се приз
нава за най-силна и бие всяка карта 
от останалите бои. 14 — Град в Сър
бия. 15 — Нскастрирано мъжко жи
вотно от едрия рогат добитък. 16 — 
Турско мъжко име. 18 — Вид кафе. 
20 — Мелодичен откъс за един глас с 
акомпанимент (мн.). 22 - Гол, необ
лечен (сръб.). 23 Малкото 
легендарния американски артист 
Марвин. 24 — Симулация, приструв- 
ка. 25 — Който има лош характер, 
неразбран. 27 Основен цвят, върху 
който сс изобразява нещо; заден 

на картина. 28 — Съчинителен 
съюз. Означава 
нова

мъжко име. 5 — Факт, който нс се 
нуждае от доказване (сръб.). 6 — Го
ляма тлъста сладководна риба с дълги 
мустаци. 8 — Лично место име ние за 
трето лице ед. число (сръб.). 9 — Съ
кратеното название на голяма ниш
ка фабрика. 10 — Войскова част, коя
то върви след друга, за да я обслужва 
и подкрепя. 13 — Название на бел
градски поп рок състав. 16 — 15 и 9 
буква в азбуката. 17 — Наканване, 
желание, готовност да сс извърши 
нещо. 19 — Мъжка рожба, мъжко 
чедо. 21 — 17 и 18 буква от азбуката. 
26 — Лист с нещо написано, сложен 
в плик и предназначен някому да се 
предаде или изпрати (мн.). 27 — Пре
взето държание, напереност. 28 - 
Инициалите на вокалист на бившия 
роксъсгав "Бийело дугме". 31 — Жен
ско име. 32 — Драг, скъп. 34 — Обе
динени демократични сили (съкр.). 
35 — Ономатопся, с която се по
дражава лай на куче. 37 — Автознак 
за Кикинда 38 — Трудова органи
зация (съкр. - сръб.).

ния

други думи казано, в това отношение не съществуват 
никакви ограничения.

Ако след приключването на лечението ъгълът ма 
извивката е между 25 и 50°, лекувалите се също така 
могат да си изберат професия по желание, но все пък 
трябва да се отбягва тежката физическа работа, как- 
то и работата, която се върши предимно в затворени 
и недобре проветрявани помещения.

Ако децата не са лекувани навременно или лече- 
било нередовно, поради което ъгълът на из- 

по-голям от 50°, те трябва да избират про
фесии с по-малка физическа натовареност. Всичко 
зависи от големината на ъгъла на извиката. Ако той 
е по-голям от 75°, физическите напрежения трябва да 
са ограничени и дозирани. Това значи, чс тс могат да 
вършат по-лски физически работи, но това непре
менно трябва да става в добре проветрени помеще
ния, без прахуляк и продукти от изпарения (химик 
и пр.).

спазват по-

се интере
суват и от това могат ли те да раждат. Личният ми 
опит показва, че могат нормално да забременеят и 
да раждат. Разбира се, има определени условия, конто 
трябва да са налице, както и при другите бременни 
жени:

име на
нието 
вивката е

1. Всичко да е нормално от акушерска гледна 
чка (размерите на карлицата, положението на плода 
и под.)

2. Необходимо е по време на бременността и 
бено преди раждането майката да прави упражнения 
за заякванс на стомашната и паравстрсврална муску
латура, както и упражнения за дишане. Ако това се 
прави редовно и се спазват съветите на лекарите, 
няма да има никакви болки в гръбнака и самото раж
дане ще е много по-лесно.

От време на време лекувалите се от деформация 
на гръбначния стълб могат да почувстват болки в 
гръбнака, поради което се препоръчват превантивни 
упражнения. В напреднала възраст също 
често могат да се явяват такива болки, които да се 
съпровождат и от остеопороза и спондилоза. В таки
ва случаи също се препоръчват упражнения, физи- 
кална терапия, както и терапия е медикаменти.

(Следва)

то
пл

ил
противопоставяне на 

мисъл. Също и наречие, озна
чаващо категорично несъгласие или 
отричане. 29 — Фамилното 
сегашния секретар на ООН. 30 - 
Малкото

осо-

имс наали
Съставил: Б. Димитровиме на чернокожата мане

кенка Ксмбсл 33 — Дрямка, присъ- 
ница. 35 — 1 и 13 буква от азбуката. 
36 Хармонично съчетание 
колко тона, които звучат едновре
менно. 39 — Фамилното име на бивш 
футболист на "Цървена звезда", играл 
в Япония. 40 — Бивша частна банка 
от Парачин.

В случаи, когато ъгълът на извивката е между 75 
и 100° или по-голям не се позволяват физически рабо
ти, които обременяват дейността на дихателните и 
сърдечно-съдовите органи. Това означава, че те 
гат да си изберат само такива професии, които не 
изискват физически напрежения и които се упражня
ват в добре проветрени и чисти помещения. Такива 
лица ще трябва да се пазят от простуда и други 
пликации на дихателната и сърдечно-съдовата систе
ма, които често могат да бъдат и опасни за живота. 
Лекуваните с хирургически средства също могат сво-

Решение на кръстословицата 5
Водорапно: 1 — Поле. 5 — Рила. 

9 — Рис. 11 — Етажи. 13 — Лесно. 15 
— Ив. 17 — Топ. 18 — Левове. 20 — 
Уви. 21 — Обир. 22 — Месо. 24 — ОС 
25 ООН. 27 — Малина. 29 — Мис. 
31 — Мир. 32 — Лек. 34 — Сияние. 
36 — Трус. 39 — И ш. 40 — Ян. 41 — 
Микробен. 44 — НГ. 45 — Мин. 46 — 
Ева. 47 — Аца. 48 — Гол 49 — Ана. 
50 - ЛО.

от ня
мо-

така по-

ком-
Отвесно: 1 — Безжичен телефон. 

2 — Съюз, е който най~често 
реждат възможности. 3 — Испанско

сс из-
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СПОРТ ® СПОРТ
РАЗГОВОР С ТРЕНЬОРА НА БК "

ДИМИТРОВГРАД - ПАНОНИЯШПЕД"

ЗОРАН ГЕРОВ: ФУТБОЛИСТИТЕ НА 
” БАЛКАНСКИ” претърпя-СПЕЦИФИЧЕН СЕЗОН ха високо поражение от от
бора на”Косаница” отКурш- 
умлия с резултат 2:5 (полувр
еме 0:3) в рамките на осмия 
кръг на първенството в НФЗ. 
В следващия кръг ” Балкан
ски” е

Неотдавна приключи баске
тболното състезание 
на лятната баскетболна 
Региона 7

нилига. От класирането на от
бора съм доволен. От общо 6 ма
ча успяхме да спечелим 5 и това 
е солиден резултат. Съпътству- 
ваха ни редица несгоди, свърза
ни предимно с контузиите на 
кои значителни за нашия отбор 
играчи. Не изиграхме нито един 
мач с най-добрия си състав, тъй 
като винаги се

нетърпение ще очакваме завър
шването на залата.

* Виждате ли още сега конту- 
рата па тима през следващия се
зон?

в рамките 
лига на

и 7 Ниш (п°Дрегион
Ниш-Пирот). След края на пър
венството ”Димитровград-Па- 
нонияшпед” зае първото място в 
таблицата. За класирането на 
клуба, бъдещите планове и по 
други баскетболни

домакин на футболис- 
” Морава” от Житко-ня- тите на 

вац.Известно е, че няколко мн
ого важни за нашия отбор 
рачи са студенти. Клубът има с 

едно джентълменско спора
зумение, според което всеки от 
по-значителните ни играчи 
решава дали ще играе някой мач 
или не. Аз

иг-
ПИОНЕРСКИЯТ СЪСТ

АВ НА ” БАЛКАНСКИ” за
губи за пръв път от отбора на 
”Йединство” от Бела палан
ка и то като домакин с 0:2. 
Кадетите отсрочиха мача си с 
”Лужница” от Бабушница 
поради екскурзия.

ФК ”ЖЕЛЮША” загуби 
като домакини мача си срещу 
” Младост” от Мали Суводол 
с резултат 2:3, макар че пър
вото полувреме завърши на
равно - 2:2. Младите футбо
листи на ”Желюша” претър
пяха истинска катастрофа от 
отбора на ”Йерма” от Сук- 
ово -1:10!

теми бесед
вахме тези дни с капитана и тре
ньора на отбора Зоран Геров.

* Г-н Геров, моля Ви да оце
ните тазгодишното баскетболно 
първенство и играта на Вашия 
бор?

налагаше някой, 
а понякога и няколко от глав
ните ни играчи да отсъстват. По
ради това беше нужно ”да хвър
лим в огъня”

тях

сам
разчитаме на тях и през тазго
дишния сезон. Дано следващата 
година не ни сполетяват такива 
беди, както през тази година и 
дано да проведем подготовките 
навреме и цялостно. А що се от
нася до класирането на отбора, 
аз вярвам, че и през следващия 
сезон ще бъдем сред най-добри
те отбори в лигата. Във всеки 
случай най-важното е да продъ
лжим поддържането на последо
вателността в работата си и да 
задържим всичките си играчи.

Разговора води: Б. Димитров

няколко млади иг
рачи, които оправдаха оказано
то им доверие. Въпреки че за
воювахме правото да се 
заваме догодина в по-силна ди
визия. ние и този път ще се 
кажем от тази възможност, тъй 
като спортната зала в нашия гр
ад още не е завършена, а ние не 
искаме да играем пред чужда пу
блика. Нашата

като треньор мога да 
изразя своето желание, 
обаче не задължава никого. В 
интерес на отбора е играчите - 
студенти час по—скоро да завър- 
шат факултетите, да се завърнат 

своя град, да намерят работа и 
продължат да се състезават за 
нашия отбор, тъкмо както се съ
стезаваме и ние, по-възрастните 
играчи, които сме с трудови до
говори. Надявам се, че и през 
следващата година ще можем да 
разчитаме на всички членове на 
отбора, тъкмо както можехме да

от- което

- В много състе-отношения този 
баскетболен сезон беше специ
фичен. Лигата започна 
ко месеца закъснение, мачовете 
се играха главно при много то
пло време, подготовките не се 
проведоха цялостно и т.н.. Но те
зи неблагоприятни условия 
пътсвуваха не само нашия, но и 
останалите отбори, които се съ
стезаваха в тази, бих казал, ми-

от-с някол- в

ориентировка е 
да продължим и по-нататък ра
ботата с младите, както и да про
дължим усъвършенстването на 
треньорите. Междевременно с

съ-

ПОД РЪКОВОДСТВО
ТО НА НЕБОЙША ЙОТОВ 
днес във физкултурната зала 

димитровградското основ
но училище ”Моша Пияде” 
започва програмата по аероб-

ЗАПОЧНАХА РСИВ 
ДИМИТРОВГРАД

СРЪБСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - ГРУПА НИШ на

ДОБРА ИГРА НА 

СУРДУЛИЧАНИ
на гимнастика за жени и дево
йки, които държат на своето 
здраве, добър вид, кондиция и 
добро настроение. Програма
та започва

По решение на Комисията за Здравния дом и "Югопетрол”. 
РСИ при ОСС в Димитровград, В група "Ц" са : Спедиции, ГИД 
най-масовата спортна манифе- II, и общ отбор на "Комуналац” 
стация сред работниците започ- и "Металац". 
на на 27 септември. Най-напред 
започнаха състезанията в най- тъзгодишните РСИ работници- 
популярната дисциплина—малък те ще се състезават още в след- 
футбол. Участват само десет от- ните дисциплини: баскетбол, те- 
бора, двойно по-малко от мина- ние на маса, шахмат, спортен ри
лата година. Отборите са разпр- болов, стрелба и пикадо за жени 
еделени в три групи, чиито пър- и мъже. 
венци ще се класират за след
ващия етап на състезанието, а щинският синдикален съвет и 
второкласираните ще играят ба- Спортният съюз, които през по- 
раж. Мачовете се играят три пъ- следните години успяха да нап- 
ти седмично (понеделник, втор- равят от РСИ твърде успешна 
ник и четвъртък). В група "А” манифестация. От тази година в 
са : ГИД I, Електроразпредели- акцията за избиране спортист 
телното,"Балкан” и МВР. В гру- на годината ще бъдат включени 
па ”Б” са: общ отбор на ”Сто- и участниците в РСИ. 
чар”,”Пекара” и " Търгокоп”,
”Циле-Украс” и общ отбор на

18 часа, а неин
организатор е местното дру
жество ” Сокол”. Също днес 
в 18 часа във физкултурната 
зала на училището (по-голя- 
мата) дружеството ” Сокол” 
ще се прояви и като организа
тор на школа за карате.

” Радник”:” Ястребац” 3:1 (1:0)
Футболистите на "Радник” с сетина минути 3. Петрович по- 

лекота победиха с 3:1 отбора на виши резултата на 2:0. В средата 
"Ястребац” в XI кръг от първен- на второто полувреме гостува- 
ството в Сръбската футболна щият отбор използва едно невн- 
дивизия - група Ниш. Мачът се имание на отбраната на домак- 
игра на 26 септември в Сурду- ините и Судимац отбеляза гол. 
лица. С тази победа сурдуличани Десетина минути преди съдията 
значително увеличиха шансове- Зоран Станоевич да отбележи 
те си да се задържат в средата на края на мача, 3. Петрович по- 
таблицата. С 14 точки те заемат вторно отбеляза гол и оформи

крайния резултат.
Трябва да отбележим, че 

бяха равностоен съперник само най-добрият футболист в двубоя 
през първата половина на пър- 3. Петрович, при резултат от 2:0 
вото полувреме. В 25 минута Ив- за своя отбор, не успя да реализ- 
анович оползотвори превеса на ира дузпа, а освен това и два пъти 
домакините с хубав гол от над улучи напречната греда. Това е и 
двадесет метра. До края на пър- причината, че сурдулишкият от- 
вата част от играта, която беше бор просто не разгроми съпер- 
интересна за около 2200-те зри- ника си.
тели на градския стадион в Сур- В следващия кръг "Радник” 
дулица, домакините имаха още гостува на "Пуста река" в Бой- 
няколко добри позиции за отбе- ник. 
лязване на гол, но те останаха 
неосъществени.

Ритъмът на двубоя и през вт
орото полувреме нс се промени.
Още от самото начало домаки
ните заредиха атаки към вратата 
на гостуващия отбор. И след де-

Освен по малък футбол, на

Б. Д.

Организатори на РСИ са Об- ИВАН СТОИМЕНОВ 
спечели индивиду 
венство на ШК "Цариброд”, 
макар че до края има още три 
кръга. Той е на първа позиция 
със 7 точки, на втора е Слобо- 
дан Миленов с 5 точки и една

алното пър-

13-то място.
Футболистите на "Ястребац"

партия по-малко, на трета 
Младен Алексов с 5, на 
четвърта Бора Андрич с 3 (- 
1), на пета Михаил Иванов с 2 
и половина, на шеста Синиша

Д.С.

Георгиев с 1 и половина (-1), 
на седма Младен Найденов с 1 
и на осма позиция без точки е 
Зоран Иванов.Ф©Т<0)КО РАКИЯ

Д.С.

м. я.

На 5 октомври се навършават 30, а на 30 октом
ври 33 години от преждевременната смърт на 
нашите скъпи и непрежалими родители

СЛАВЧО И КАТЕРИНА СОТИРОВИ 
от село Райчиловци - Босилеградско 
Скъпи родители, съдбата беше такава, че ти, 

татко, загина при автомобилната злополука на 
Бесна кобила, а ти, скъпа майко, три години преди 
това почина от коварна болест.

Оставихте ни малки, изминаха много години, но ние, вашите деца 
със своите семейства, никога няма да ви забравим. Вашето себеотри
цание да ни изведете на път, вашата доброта и човеколюбив винаги 
ще бъдат в сърцата и спомените ни.

На 5 и 30 октомври пак ще посетим вашите вечни домове на 
гробищата в село Райчиловци, ще положим цветя и ще ги полеем със 
сълзи.

Поклон пред светлата ви памет!
Вечно скръбящи: синово Павел и Раде, и дъщери Ружа, Ягода, Борка и

Фиданка със семействата си

ОБЯВИ
^шшмнтммм/шмннм/шшншшмшни/у

\ Продавам нива с повър- ^ 
4200 м2 в местността ^ 

\ Видииа бара в Димитровгр- ^ 
| адска община. ^
^ Телефон за информации: ^ 
^ (018)45-763 ^
^гммнмммммм//шмммшм//шмшмА/

Продавам част от къща в ^ 
^ центъра иа Димитровград, ^ 
^ подходяща и за локал. /;
\ Възможен е всякакъв до- |

хнина

няколко "казаници" за 
на мястото,

Едно време в Димитровград имаше
наредени една до друга край вадата, 

каменодслската работилница.
варене на ракия, 
къдсто днес с

Днес "казаниците" ги няма, но за 
си има

сметка на това почти всеки 
собствен казан. И когато ТЪЖЕН ПОМЕН

На 29 септември т.г. се навършиха 2 години от 
смъртта наГойл“ ■ за ТО е тъкмо сега, псеки -- ~

‘ дяоА- чака ла

достатъчно. Сливите толкова 
нямат достатъчно съдове да ги

говор. Васил Величков 
от Димитровград 

Времето минава, спомените остават.
Опечалени: семейства Величкови и Петрови

комшиите да опитат от 
Димитровград и околията щс има 
много са родили, че някои п]Юсто
съберат. За ракията обаче щс се намерят и съдове, и пиячи.

1 1 Текст и снимка А. Т.

\ За информации звънете 4 
| иа тел. (018) 334-568 
^ Славолюб ^

\шимюмиммш/шимтттмтмммтА/

Ф1 ОКТОМВРИ 1999 г.'С\
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ГАРАЖЕТЕ
Еве бъш онядън, беше петак, пазараи дън, а я съм се наби/, 

кьелавицуту, ка поче некой дазаеълнем малко
ме сеца за рукав. Гледам бая Васила, сеца ли ме сеца, оче да 
ми каже негцо а тресе се ко селскье питийе.

- Байе Манчо, стео бре, те са, да загьинем без зърно барут! 
се иегюведа бая Васил и само зяпа наоколо.

у сенкьу да

- поче да
- Е, кико?
- Ама байе Манчо, ли си чул оиуя, неллал калугьерат кво 

да прайи... па и я. Гледам при рампете събрала се сган од 
на]юд па и я прийдо да чиним саир. Видим, нещо се прайи. 
Йедън жголявко стиснул некикви ретишляци под мишку, 
шета се и само некоме прети. И я айде да га малко разве
селим па га задърнчи:

"Ама дедин що първо не собористе тейе гараже, па ако 
прайите нещо да буде убаво? А овака само гъи обикаляте ко 
мачка говеджу главу?" - одсеко му и гледам га право у очи.

Он синдракат ко шеташе одйедън пут се укопа у место и 
само поче да коколи у мене ко да съм му бащу утепал. Па 
ка си Манчо, поче да ме чегари, леле: "Ела дедо, ка ти станеш 
некиква клечка, тьгай нареди да се гаражете собо]*г. Ама ко 
те гледам кико си се узитильил, скоро, скоро че испразниш 
бревенеците. Па не видиш ли че си замирисал на чамовину, 
а гараже ти сметаю. Што не питаш кво че прайимо' - очете 
ми детето ко из буквар и върти се да побегне.

"Па кво че прайите? - пита га ко на шегу. Он свойе кара 
ама и я не падам доле. "Кошаре дедо, кошаре!" - одсече ми 
ко с тървонь.

"Ама за теквия и требаю кошаре!? - не остадо му дължан.
"Море за туя думу може са да видиш и затъмненийето на 

сълнцето! - налюти се и назоди се да доза ти лопатарат. И я 
Манчо, дордек да се подигне, запуца на йедну ногу преко 
пругуту.

- Море байе Василе требало йе детето да те лопатоше по 
чутуруту та не само да видиш затъмненийето него и свете 
звезде небесне. Па не видиш ли колко се йе тамо народ 
събрал и кюти, а тебе ти сметаю гаражете. Па гледе само 
кико су убаво нанизане ко маниста: йедна мънечка, па друга 
по-големшка, па трекьа доста голема. Йедна оди дъскье, 
друга од ламарину, трекьа од шперплочу и тека натамо. 
Замисли байе Василе, улезне на границуту автобус пълн с 
странци. И они сакаю да мину на источнуту капию из 
Цариброд. Тамън се спуще из нанадолничавото, те ти водач ат 
починя: "Драгьи путници, улазимо у Цариброд. Сдесне 
стране видите две-три нискье иже и_ пояту, пояту иск
ри вену, с сламу покриЙену, што значи сточарство йе на 
висини. А са леве стране гараже, гараже, млого гараже, преко 
стотину, наредене под конъц, значи народ богат ка у цен- 
тарат има толко гараже»

- Манчо, не съм знал че 
ците, а»

КИНА КЪДРЕВА 'Моля, 6$ докаШш
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Казва ми един приятел тези

- Имам решение как да подо
брите продажбата на "Братство”.

-!?!
- На всеки, който търси "Брат

ство”, подарете и увеличително 
стъкло (леща) за четене.

• Ние мерим времето със своя живот. А то е много по- 
голямо и много по-малко. Ако съществува въобще.

• Човешкият живот минава бързо: докато осъзнаеш на
чалото, виждаш края му.

• Да убиваш времето си, значи да убиваш живота си.
• Природата никога не е била толкова жестока към човека, 

колкото той самият към себе си и себеподобните си.
• ” Назад към природата” е химнът на спасението на човека, 

човечеството и живота. ” Назад към природата!” - не е девиз за 
връщане към примитива, а - за съвършенство.

• Истината рядко е на повърхността, затова са малцина 
ония, които стигат до нея.

• Погледни очите на човека и ако умееш, ще разбереш 
всичко за него.

дни:

А. Т.

ИТАЙ СЕ, СИНЕ
Един човек от Борово, пъргав 

и работлив, изпращал сина си да 
отбие военния си дълг. Сбогувал се 
с него и му поръчал:

- Иди, сине, със здраве, иди, па 
се итай*, имаме много работа!

* (Итай се - бързай)

• Човекът е дете на природата. Той живее не само в нея и 
чрез нея, но и с нейните ритми, колапси, травми, с динамичното 
й спокойствие. Изцяло е зависим и подчинен на великите единни 
закони на вселената. Тя разрешава на своето малко височество 
- човека, да ги опознае, за да може да се съобразява с тях и да 
използва неизчерпаемите им възможности за своето развитие и 
благоденствие. И толкова.

Ц. и.(От "Змей под пухена възглавница") гаражете държимо зарад стран-

- А тука до рампуту байе Василе, че се прави парк. Па ка 
засаде зелену траву, наоколо разна дървя, а до гаражете върбе 
густе и това онейе що плачу и онейе що извиваю. Клупе на

стране. На средину шендарван, койи блюйе воду от 
И вковете воденице. А я и ти седимо, я на йедну а ти на другу 
клупу, да се не бутамо, и само уживамо од милину 
се ко шикьер на жежак кавтор. Гаражете нема ни да видимо 
од дървя и зеленило.

- Ама ка падне снег и опадну листовете, тети гьи гаражете.
- Е и затова има лек. Денковят има

Когато бяхме млади... све

ВПе-

ееШЖГ
ОЯ-Пг/ЪЮ,,,

-{-/^ОГ^ТО т~\- 

ми цузби?-
1 ГГО&МЦЦТА .

И топимо

на овуя страну, дека 
йе малтерисана, да наслика природу. Доле ниско песак, жълт 
ситан ко пепел, а до ньега синьо море - вода. Горе 
небо, па сълнце ко припекло, та пуца дърво и камик. А на 
песъкат байе Василе, две-три голишаве прангьийе издължиле 
ко рибе. Ни седимо 
заборавимо и на зиму и на пролет и на гаражете.

Бая Васил на това нищо не рече. Извади кърпче та се 
пребриса, завърте с главу и одмъгли преко мостевете.
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