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СТРАНДТДТЪТ НА РЕПУЕЛИКАТА ПРОВЕДЕ СРЕЩА С НАЙ-ВИСШИТЕ ДЪРЖАВНИ ФУНКЦИОНЕРИ В

ОГРОМНОТО МНОЗИНСТВО СТРАНИ В СВЕТА 

ПОДКРЕПЯТ ЮГОСЛАВИЯ В ПРОТИВОПОСТАВЯНЕТО Й 

НА ПОЛИТИКАТА НА ДИКТАТ, НАТИСК И НАМЕСА 

ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

(

Ознаменуването 
годишнината на акцията 
"ЗА УЧИЛИЩАТА НА РЪ
БА НА СЪЩЕСТВУВАНЕ
ТО", състояло се към кр- 
ая на миналия месец в 6а- 
бушнишкото 
село Бердуй показа, че тя 
напълно оправда благо
родната си мисия и заслу
жи място всред, най-успе
шните културни прояви, 
посветени на села с ма
лък брой ученици.

Освен че бяха истин
ски празници не само за 
децата и техните учители, 
но и за жителите на се
лата, които посетиха уча
стниците - детски поети, 
артисти, художници, муз
иканти и други творци и 
донори с хубави подаръ
ци, срещите предизвика
ха и много размислйЛПре- 
ди всичко какво още да

54-т*/^аН И на**'в,,сшнтс Държавни функционери в страната изслушали отчета за дейността на нашата делегация но време
СССИЯ На °ЩОТО събраннс на ООН * Въпреки опитите за изолация и продължаване на натиска и след прекратяването на 

реснята, с която не ояха реализирани целите на Н АТО, реално укрепва престижът и международното положение на СРЮ в света 
Президентът на Република 

та Слободан Милочевич
планинско

има в
миналия петък среща с най-вис- 
шите държавни функционери.в
страната.

Съюзният министър на вън
шните работи Живадин Йовано-
вич докладва на срещата за дей
ността на югославската делега
ция по време на 54-та сесия на 
Общото събрание на ООН в Ню 
Йорк. След положителната оце
нка за дейността на югославска
та делегация беше подчертано 
значението на широчината на 
контактите и разговорите, .,'ро- 
ведени с външните министри и 
държавните и правителствени

Президентът Милошевич с най-висшите държавни функционери в странатаръководители на няколко десет
ки страни от Европа. Азия^ Аме- 
рика,Африка и Австралия:

Констатирано беше, че на те
зи срещи е постигнато високо ра
внище на съгласието относно 
оценката, че с агресията на 
НАТО срещу СР Югославия е 
нанесен най-груб удар на между
народното право и Хартата на 
ООН. Огромното мнозинство 
държави в света подкрепят Юго
славия в противопоставянето й както и стриктното спазване на 
на политиката на диктат, натиск тс ито* иалната цялост и супер, 
и намеса във вътрешните рл ю- енитста н;, Югославия, които се
ти и смятат, че политиката на 1арантИрЯТ с тази резолюция, рността и стабилното развитие п на мира п стабилността, настоя- 
независимост и равноправно съ- щИрОКП подкрепа получи и юго- Югоизточна Европа. Поради то- ва за реформа и демократизация 
трудничесгво, която нашата ст- слапското искане за компснсац- па ограниченията и обуславяни- на отношенията в световната ор- .

--------------------- .----------------------- ганизация и категорично отхвъ-

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА СЪРБИЯ МИЛАН МИЛУТИНОВИЧ ОТКРИ ИЗГРАЖДАНЕ- 
ТО НА УЧАСТЪКА БЕЛГРАД-ПАНЧЕВО НА АВТОМАГИСТРАЛАТА Е-70

рана води има съществено зна- ия на военните щети, нанесени ята, конто се настоява да бъдат 
чение за афирмацията и защи- на нашата страна с тази агресия, възложени на нашата сграна са

Преценено беше, че въпреки акт против мира.тата на Хартата на ООН н за
направим, за да спасим 
нашите хубави села в пла
нинските райони от на- 
пълното им обезлюдване.

Покрай предприема
нето на още по-ефикасни 
акции във връзка с път
ната мрежа, водоснадбя- 
ването, телефонизацията 
и решаването на други би
тови проблеми, оцелява
нето на училищата в тях е 
най-добрият цяр за "бяла
та чума". В този смисъл 
трябва да се изтъкне го
лямата грижа на Минис
терството на просветата 
на Сърбия, както и на об
щините за поддържане 
работата на училищата с 
двама или дори и с по ед
ин ученик, както и тяхна
та пълна подкрепа 
действие в акцията "За 
училищата на ръба на съ
ществуването“.

- Макар и скромно, ув
еличението на броя на 

в посетените

Тазгодишната сесия на Об-осуетяването на установяването опитите за изолация и продъл- 
на еднополюсен световен ред. жаване на натиска и след прек- щочЪ събрание на ООН показа. 
Особено значение има фактът, ратяване го на агресията, с която че огромното мнозинство стра- 
че всички събеседници подчер- не бяха реализирани целите на ни-членки настояват за мулти- 
таха настоявания га си за носле- НАТО, реално се повишава пре- иолюсен свят, за последовател- 
дователното прилагане на Рсзо- стижътнмсждинароднотополо- но уважаване на^принципите от 
люцията 1244 на Съвета за си- жение на СР Югославия в света. Хартата на ООН и че отхвърлят 
гурност за Косово и Метохия, Събесениците нИ нашия мин- политиката на сила, интервенцн-

истър подчертаха безброй пъти, онизмът и свършен факт. 
чс Югославия има възлова роля
в утвърждаването на мира, сигу- на ООН като най-важен фактор

Югославия подкрепя ролята

ните нации, както и практиката 
за тяхното заобикаляне и нару- 
шапането на Хартата, което пря
ко запетрашава целите на мира, 

, ‘стабилността и равноправието 
на членките на международната 

'общност.

ОБНОВЛЕНИЕТО И РАЗВИТИЕТО СА 

ОСНОВАТА ЗА БЪДЕЩЕТО НА СЪРБИЯ
Като подчерта, че изгражда- единството, което имахме по вр

еме на агресията, обновлението 
само една седмица след обеща- и по-нататЧ.шното изграждане, 
ние го на президента Милошен- Ние имаме възможности да зас

танем на собствени крака, да пъ-

Президентът на Република 
Сърбия Милан Милутинович но 
тържествен начин в понеделник 
означи началото на изграждане-

отсечката Белград-Панче- ич, дадено по време на посеще-
•ттобаня Е-70 Тази магис- нието му и Рафинерията, Милу- зстяновнм икономическия прес- 
* която принадлежи на мре- тинонич посочи, че топа е гоИя- тиж на сгря нита и да продължим 

жлт-1 ’ европейски аптобанове, мото сериозно предизвикятелст- напред. За това трябва да анта- 
поез нашата страна е дълга 220 во за всички ни, понеже става 
килпметоя и представлява най- дума за една от първите по-зна- хио заряди.нас Самите а заради 
. “ Тгеографски най-удоб- читални инвестиции след ягре- благоденствието на бъдещите 

итг пот зкп на Западна Европа с сняга, която означава нашата поколения. На какви основи го 
изток', и югоизтока на нашия ко- решимост да използваме всички поставим - такова ще бъде на- 
и спои възможности - човешки „ шето бъдеще , каза презпден-
чтинент ,панс,то На изграж- материални - за развитието и „з- тът МилутиношЛ, пожелавайки 

иитп из тази отсечка се откри гряждянето на Сърбия. успех „а строителите, които тря-
,г т тия обект в на,Дата Рспуб- -Топа означава не само об- бва да завършат тази оТесчкп, 

който се' финансира от но,шение, но и развитие,подчер- дълга 4500 метра, „ срок от шест 
Поавитслстното на Сърбия пое- та президент,,т> Милутинович. месеца,
оелством Дирекцията .за обноч- "Цялата си енергия ние триб
уне на страната. - «» И» насочим към опазване на '

и съ- нсто на магистралата започва

ШШто на 
во на И; №1Г®<МА1Ж!Я1

жпраме всичките си сили, не съучениците 
досега училища символи
чно показва, че и култу
рните прояви могат да 
могнат за оцеляването на 
училищата-духовните хр
амове, в които се раждат 
и създават най-големите 
ценности и без които няма 
съживяване на селата.

ло-

Д Р.



ттж от българия
” МОНИТОР”: В СЪРБИЯ НЕ 

МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ 
”СОФИЙСКИЯТ 

СЦЕНАРИЙ”

ИЗЯВЛЕНИЕ НА СЕКРЕТАРЯ НА СЪЮЗНИЯ ОТБОР НА СУБНОР

ПОЛОЖИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ 

СРЕЩАТА С БЪЛГАРСКИТЕ БОРЦИ
* Договорено е Изпълнителният отбор на Съюза на борческите и антифашистки движения на 
Балканите да нропеде заседание на 7 и 8 ноември в Белград

Секретарят на СО на СУБНОР на Югославия югославска делегация да участва в заседанието на 
МиодрагЗечевич оцени като твърде успешни раз-» Европейската комисия па Световната борческа 

' говорите, конто югославската делегация имаше в организация в Сараево. Това ще бъде удобен мо- 
Софня на 27 и 28 септември с домакините си - мсит в преки контакти с другите делегации да 
делегациите на Българския антифашистки съюз изнесем своите становища относно актуалиптаоб- 
н на организацията на ветераните в тази страна, стаповка, уточни Зсчевич.
Той каза, че е договорено на 7 и 8 ноември в Секретарят ма СУБНОР на Югославия осо- 
Белград да сс проведе заседание на Изпълнител- бепо подчерта сърдечния прием отстрана на бъл- 
ния отбор на Балканския съюз на борческите и гарските антифашисти, което пролича особено по 
антифашистки движения и че главна тема ще бъде време па срещата ни с около 300 активисти на тоя 
по-нататъшната дейност на борците след агре- съюз, главно интелектуалци, каза той. 
сията на НАТО срещу Югославия, която, беше Българският антифашистки съюз (БАС) ор 
осъдена от почти всички организации на полуос- ганизира и среща на югославската делегация с

български бизнесмени, на която беше разгова- 
- С българските си колеги се договорихме п за ряно и за възможните видове сътрудничество, 

програмата на Балканската конференция на Съ
юза на борческите и антифашистки организации, по покана на председателя ма БАС Велко Въл- 
която ще се проведе на 11 и 12 декември в София. . канон.
Съгласихме се също така, чс би било добре н

”В Сърбия няма да сс сбъдне сценарият от началото на 1997 
година” и в името на гражданския мир” да абдикира управляващата 
партия”, пише софийският в. "Монитор” но повод демонстрациите 
в Белград, Нови Сад и в други градове, организирани от Съюза за
промени.

Лидерите на този съюз неотдавна идваха в българската столица, 
за да се научат "как се заема властта” и се обединява разединената 
опозиция, по "рецептата” на управляващата с дясна ориентировка
СДС.

В статията, озаглавена "Демонстрациите в Сърбия няма да до
ведат до гражданска война”, се подчертава, че българският сце
нарий от преди две години, когато управляващата тогава БСП и 
коалиционните й партньори отстъпиха властта, за да не се стигне 
до кръвопролития и в името на някакъв си граждански мир ’е 
неприложим в Белград”.

"Въпреки демонстрациите, няма нито следа от паника в ре
диците на управляващите партии в Сърбия”, се подчертава 
тията. Социалистическата партия на Сърбия продължава да е най- 
популярната партия, отбелязва българският вестник.

От друга страна, управлаващите партии полагат огромни усилия 
за обновление на разрушената по време на агресията на НАТО 
икономика и пострадала от международната изолация на Сърбия,

трова.

Югославската делегации пребивава и София

в ста-
БЪЛГАРСКИЯТ ПОСЛАНИК ИВАЙЛО ТРИФОНОВ:

БЕЗ ВИЗИ ЗА ЮГОСЛАВЯНИТЕ
Българският посланик в Югославия Ивайло г-н Трифонов. Той добави, че по искане на ЕС 

Трифонов заяви в предаването на Радио Ниш за на реципрочни основи България вече е въ- 
българското малцннетро в Югославия, че офи- вела визи за гражданите на Федерацията БиХ 
цнална София е против въвеждането на визи за и на Република Сръбска.

Виза с валидност до 30 дена струва 15, а за 
-Това би било пагубно за българското национ- над един месец 45 ОМ. За гражданите на Ре

ално малцинство в Югославия, а би засегнало и публика Сръбска визите издава българското 
всички други граждани, които поради каквито и да посолство в Белград, 
било поводи желаят да пътуват в България, каза

се посочва в статията.
"Монитор” подчертава солидността на всички части на систе

мата в Югославия и добавя, че ”не се стигна до разкол в управ
ляващата коалиция”, докато "Югославската войска и полицията 
категорично заявяват, че няма да допуснат братоубийствена вой
на”.

югославяните.

"Това са причините, поради които в Белград не може да се 
повтори софийският сценарий от началото на 1997 година”, се под
чертава в статията на българския вестник "Монитор”.

1/гарл Маркс е мислител на милениума - веният народ в Европа, който се осмели да се 
ГХрешиха участниците в анкетата, напра- противопостави на НАТО и отказа да му слу- 
вена от Би-Би-Си посредством Интернет. "Ба- гува, смята академик Елена Гускова. 
щата на комунизма" получил повече гласове 
от Алберт Айнщайн и Исак Нютън. "Напо-

ДОКУМЕНТИ (3)

ГЕРМАНО-АМЕРЖАНСШАГ~ ългарското правителство ще внесе в Пар- 
Оламента предложение военният полигон 

следък много се занимавахме с комунизма по в Ново село, недалеч от гр. Сливен да бъде 
случай 10-годишнината от падението му в Из- даден под наем на Франция за военно учение, 
точна Европа. Възможно е някои хора да са съобщиха българските медии. За даването на 
почувствали носталгия", опитал се да обясни този полигон под наем на чужди войски Бъл- 
резултатите от допитването говорителят на гария очаква 300 000 долара. Както пише 
Би;Би-Си. В една подобна анкета, направена българският социолог Йона Дончева, "демок- 
по-рано, Уилям Шекспир беше провъзгласен рацията на.Олбрайт", каквато владее в съ- 
за писател на хилядолетието, а Пол Мък- седната ни страна, унищожи българската ин- 
картни за най-голям композитор през по- дустрия и инфраструктура, така че отстъпва- 
следните 1000 години. /л,- н

средатд на XIX до сре-
на този век китай- «ВИ

народ води кървави 1 СТА™
битки и след 100 години най-сетне ^и/М|К !и 0 ^

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

В цялата страна се надига вълна от незадоволство, от чужбина 
не пристига финансова помощ за съюзните институции (въз основа 
на предварително обмислен план САЩ прекратяват всеки вид фи
нансова помощ за Югославия, не само американска, но и от МВФ и 
Световната банка, за което съществуват документи 
тогавашните американски политици), а само за "демократично” 
ориентираните довчерашни комунисти в републиките, които се 
стремят да се отцепят от югославската федерация.

Съюзните институции губят и значението си, и властта си, която 
републиките и пркрайнините, всъщност при 

маскираните демократи ', които по-късно ще покажат, че са си 
останали тоталитарни владетели.

На 28 март 1989 година са гласувани амандмани към Консти
туцията на Република Сърбия, с които се отнема правото на вето 
на покрайнините над конституционните промени в Сърбия, както и 
някои техни законодателни, управителни и съдебни функции. След 
гласуването на амандманите, в Космет отново избухват масови 
демонстрации, в които има и жертви.

По този начин Космет отново получава статута на покрайнина 
с права, от които се възползват националните малцинства в най-раз- 
внтите страни на Запада. Албанските сепаратистки лидери обаче 
отхвърлят тези права на покрайнината и подпомогнати от германо- 
американското лоби, с всички сили се стремят към отцепление.

Събитията се сменяват с голяма

нето на военни полигони става 
привлекателен бизнес. В пис
мото си до сръбската опоз
иция Дончева не може да по

вярва, че след агресията на НАТО и 
си завоюва независимост и свобода, като ве- бомбардировките опозицията в Сърбия не се 
днъж за винаги промени собствената си съд- срамува от 100-те милиона долара американ- 
ба. А от средата на това до средата на след- ска "помощ", обнародвана арогантно пред це- 
ващото столетие, с тежък и смел стогодишен пия свят.
труд, китайският народ ще извърши голяма Д ржентинското правителство признало в 
модернизация на социализма и като стена / ледин интерен доклад, че след II световна 
здраво ще стои в семейството на нациите, война тази страна е дала убежище на 180 
Това са най-важните акценти от тържестве-

и изявления на

ският

все повече минава в

нацистки злодеи. Според този доклад, чието 
ната реч на президента Дзиян Цземин на 1 съдържание все още не е публикувано сред 
октомври по случай полувековния юбилей от намерилите убежище в Аржентина нацистки 
създаването на Китайската народна репуб- злодеи са прословутият доктор Йозеф Мен- 
лика. По повод 50-тия рожден ден на Китай геле, известен с бруталните си медицински 
през площад Тианмен" в Пекин мина парад експерименти над заточениците в концлаге- 
от 500 хиляди души с 50 специално подбрани ра Аушвиц, и някогашният комендант на "бал- 
лозунга а в края на церемонията бяха пус- канския Аушвиц" - концлагера в Ясеновац- 

000 гьлъби- Динко Шакич. За военни престъпления про-
руският и сръбският народ имат голямата тив цивилното население Жупанийският съд 
I историческа задача да не допуснат т.нар. в Загреб тези дни осъди Динко Шакич на 20 
нов световен ред да получи планетарни раз- години затвор. Това е'епилогът на полуго- 
мери. Пред тях са огромни трудности поради дишното съдебно дело в Загреб, 
намерението на Запада да завладее просто- Д мериканоката междупланетарна станция 
рите, на които живеят те и огромните им при- М"Марс Клаймат Орбитър" изгоря в атмос- 
родни богатства, заяви за ТАНЮГ експертът ферата на Марс. Причината за това са грешки 
за балканската криза към Руската академия в програмата. Тази междупланетарна 
на науките Елена Гускова. ЕдинственотР сп- ция, която струва 125 милиона долара беше 
асение е във вътрешната сплотеност и един- изстреляна към Марс преди девет месеца и 
ството на тези славянски народи, за да могат половина със задачата да събира информа- 
успешно да се противоставят на силните на ции за климатичните и атмосферни условия 
деня. Единствената причина за медийната са- на най-близката до Земята планета
танизация. а след това и грубата агресия сре- •
щу сръбския народ е в това, че е единст-

скорост и.донасят значителни 
промени при засилена дейност на сепаратистките сили в Космет, 
които, получават подкрепа от всички останали -югорепублики, а 
също така и от секретните служби на водещите западни страни, 
копто на всяка цена искат разпадането на Сърбия и Югославия.

На 28 юни 1989 година в местността Газиместан се провежда 
величествено тържество по случай 600-годишнината на Косовската 
битка, на което присъстват 1 милион хора. През следващата година 
ал анските студенти организират демонстрации в Пршцина, на ко
ито издигат иск за премахване на извънредното положение, както 
и.лозунга Косово - република По този повод белградските сту- 
денти излизат на улиците и отговарят с лозунга ”Не даваме Костстан-

Според голям брой преценки, в началото на февруари 1990 
година Космет е на ръба на гражданската война. Войската е при
нудена да се появи на прищинските улици, въвежда се полицейски

ЛОШО РЕЖИСИРАНИ ИЗМАМИ ЗА МЕНТОРИТЕ ОТ СВ
ЕТА

В. Богоев Лидерите на албанските партии по най-различни начини се оп-

ШшШИ8 ОКТОМВРИ 1999 г.



ЗАСЕДАНИЕ НА ОКРЪЖНИЯ ОТБОР НА ЮЛ ЗА ПИРОТСКИ ОКРЪГ

НА НАШАТА СТРАНА НЕ МИРУВАТ
тиращите в Белград, които 
задоволяващо ниво.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДИРЕКЦИЯ
ТА ЗА ВЪЗОБНОВЛЕНИЕ НА СТ
РАНАТА ПОСЕТИХА НИШ И АЛЕК- 
СИНАЦ

неотдавна нападнахГорга^т^^Г^"^°СТР° °'С'ЬДСНИ

ЗАВЪРШЕН Е 

МОСТЪТ НАД 

НИШАВА КРАЙ

протес- 
с другите партии не е нй

В края на миналата
ро г се проведе заседанието Окръжния ноте”™бъпеши'?чкДеЛЯ непосРедстпе-

седанието е разгледана програмата за вки 
дейностите на ЮЛ до края

В понеделник в Бапушипца сс про
веде разширено заседание иа ОО на 
Н)Л. иа което бяха обсьдеин отчетът 
за дейността през последните две го
диш! п документът па Дирекцията .... 
ЮЛ йод и аз нанос ” Проект па обноп- 

и реформите”. Подчертано 
беше, че ся отчетени завидни резул
тати нъв всички област, но че все 
още ис пълноценно сътрудничество
то па ЮЛ с останалите политическо 
партии, а преди всичко с коалицион
ния партньор - СПС.

За Проекти на обновлението п 
рс(|шрмите” се каза, че с добра основа 
за дейност н съшествувот всички ус
ловия зя неговата реализация.

Социалистическата партия на Сърбия, 
още не е на задоволяващо ниво.

на

ПОПОВАЦпредпоста- на

ящата година, както и документът под дателят на Окръжнияотбор'шчЮЛза 
реформите^” Р°еКТ 0бН0~™ " Пиротски окр^г “°С„^

В отГа за работата на ЮЛ през
изминалия период «е посочва, че на те- гоаете на нашата страна не мируват а 
риторията на окръга организациите на водят още една война, този път^дру™
Югославската левица са проявили за- средства и методи. Тон осъди най-но- 

идна деятелност във всички области вите злодеяния на албанските сецесио
на жидота и труда, в резултат на което нисти в Косово и Метохия и подчерта 
са постигнати задоволяващи резулта- че "умиротворителите" от Запада в 
ти, въпреки че осъществяването на съ- южната сръбска покрайнина си 
щите е било затруднено поради много- затварят очите и ушите пред издева-
броините проблеми, предизвикани телствата на албанските терористи в г
предимно от агресията на НАТО сре- За протестите на Съюза за проме В пРогРамата за Работата на таз« 
щу нашата страна. ни Йончич каза, че те представяват ча- Г"™ М пРедстоящия пеРиод са за'

Посочени са и някои проблеми в ст от мръсната игра. която се осмисля легналияк™внос™, коита не са могли 
ра отата на. левицата, които са оце- и финансира от вражески настроените 
нени като изолирани и незначителни, към Сърбия и Югославия западни 
•За тези проолеми същевременно е ка- "демократически” страни, които отвъ- 
зано, че те не са влияели съществено треса подпомогнати от петата колона, 
върху осъществяването на програмни- Той и другите лидери на Окръжния 
те цели на партията. отбор на- ЮЛ остро осъдиха ванда-

Проектът на обновлението и ре- лизма на протесиращите в Белград, ко- 
формите” е оценен като много добра 
основа за по-нататъшната дейност на .реда.
ЮЛ. Този обемист и съдържнтелен до- На заседанието бе казано, че сът- 
кумент на Дирекцията на ЮЛ, според рудничеството между ЮЛ и другите 
общата оценка на присъстващите на

на насго- . ЛС1ШСТО
*До 10 октомври ще бъде завършен и над
лезът недалеч от Трупале *Всички разрушени 
инфраструктурни обекти ще бъдат приведени 
във функция до няколко дни, заяви нроф. д-р 
Зоран Аранджелович *В заключителен.етап е 
изграждането на жилищни сгради в Ниш и 
Алексинац

"Н* всички строежи в околностите на 
Ниш, където Дирекцията за възобновление на 
страната възстановява и санира разрушените 
и засегнатите в НАТО агресията обекти, ст
роителите са се мобилизирали максимално, 
работят денонощно и ще спазят всички срок
ове за завършване на обектите”, заяви проф. 
д-р Зоран Аранджелович, директор на ниш
ката Тютюнева промишленост и член на спо
менатата Дирекция. Придружен от ръковр- 
дителите. на строителните предприятия, той 
инспектира провеждането на работите по въз
становяването на инфраструктурните и жи
лищните обекти в Ниш и Алексинац и въз 
основа на "видяното на терена” изтъкна, че 
тези обекти ще бъдат приведени във функция 
до няколко дни.

- Мостът на Нишава край Поповац е за
вършен и вече може да се ползба - заяви ше
фът на строежа Войкан Станоевич от СП 
”Ратко Митрооич”. - Работите по изгражда

ла бъдат реализирани досега, предим
но поради натовската агресия. В по
нататъшната си дейност ЮЛ ще нас
тоява за задвижването на всички сто
пански субекти, огкриването на нови 
стопански и аграрни обекти, учредява
нето на местни отбори на ЮЛ във вси
чки среди, Масовизирането на паргия- 

неотдавна нападнаха органите на та и т н д0 Края на настоящата година
се очаква броят на членовете на леви
цата в окръга да бъде над 5000.

ито

Б. Димитровпартии в окръга, в това число и със
нето на намиращия се недалеч от 
Трупале надлез на автомагист
ралата от Белград към южцата 
част на републиката ще бъдат 
завършени до 10 октомври, ко- 
гато ще бъде възстановено дви
жението по този участък на най- 
важната пътна артерия на Сър
бия. Повторното изграждане на 
тези обекти има голямо значе-

ТАНЮГI

ВРЪЗКА НА КОСШСШЕ ТЕРОРИСТИ
През 1992 година Ибрахим Ругова е избран за нелегален ”през-. 

ници и ментори в чужбина много по-ангажирано събират пари за идент”, а неговата Демократична лига на Косово се счита за най- 
дейностите си, набавка на оръжие и организиране на терористични голямата политическа сила в Космет. На нелегален референдум уж ние за лиш, понеже пътният тр- 
акции. Получават средства и от търговците с наркотици, сред които 90 процента от албанското население в покрайнината се обявяват анспоРт занапред няма^да мина- 
главна роля играе албанската наркбмафия с развитата си мрежа в за независимост на сакюпрокламиралата се "Република/Косово”. ва ЛР5? център наТ^ад^то нд зд 
Европа и САЩ. След неуспеха на политиката на ненасилие, нелегалната пара- "

През март 1990 година е режисирано и "показано” на света лелна "власт” започва да използва терористични акции срещу 
"въздушно” еднонационално отравяне на албански деца в сръбските органи на властта и сръбското население в Космет,

Космет, но много бързо се открива, че става дума

итват да анимират световната общественост и от своите сънарод-

сегнатия при бомбардировките 
каменен мост в центъра на Ниш

само за лошо както и срещу албанците, които не искат да сътрудничатс нелегал- ^^^^“^„ректорът1 нГниш- 
режисирана измама. ните паралелни албански пласти. кото строително предприятие

През април 1990 година СУП на Сърбия превзема всичкираГюти В началото на септември 1996 година, при посредничеството на »г Милорад Мали
на обществената и държавна сигурност, след като новобранците от членовете на италианската общност Сп. Еугенпо , президентът на ^ допълни' че движението по 
Словения, а по-късно и от Хърватско напускат Космет, а Прелее- Сърбия Слободии Милошеоич и представителят на албанската ст- ■ ’ ато на 13 ок.
дателството на СФРЮ премахва извънредното положение. рана Ибрахим Ругова подписватспЪразумениеза прекратяване бой- том ‘ ц

. В началото'на юли 1990 година албанските делегати в Скуп- кота на обучението, но косметскитс албанци не се съгласяват да го 
щината на Косово приемат пред сградата на покрайнинския ларла- приложат.

нт решение и конституционна декларация за провъзгласяването Междувременно зачестяват и се засилват терористичните акции
"Република Косово”' Поради това Скупщината на Република на милитантнитс космстски албанци и се увеличава броят на жер- 

Сърбия разпуска покрайнинската скупщина. твиге им, особено от редовете на служителите в югославските
Работещите албанци тогава обявяват генерална стачка, албаи- органи на сигурността. Терористичните акции целят да алармират 

ските делегати в покрайнинската скупщина приемат в Качаник европейската и спегопнаг-а общественост и да си осигурят нейната 
конституция на несъществуващата "Република Косово”, докаго подкрепа. Първата смайваща пълна обаче е последвана преди нси-
АлбаниГстйва единствената страна в света, която признава Космет чко от медийно отрезвеше, особено след като албанската страна _ П чн0 вече към 20
като "независима република”. огхн ьрля всеки диалог Но истинските режисьори и организатори Р Р бъде завърше„о

На М септТмври 1990 година Скупщината на Сърбия гласува на шинтарския 'бунт бързо задушна,■ отрезвителния процес н , 1 на жилищна сг-
нова Копсттая на републиката, която учредява Сърбия като принуждават западните медии „а се отнасят към албанския теро- Р ртамента в Алекси-

ствие с европейските стандарти, у> У мутоевропейските страни са само лоялни трабанти.

ЖаПъститемного„артийни избори в Сърбия сс провеждат На 9 ИСТИНСКИТЕ РЕЖИСЬОРИ НА СЪЗДАВАНЕТО НА 
декември 1990 година. Веднага.следтова Народната скупщина пое- "ВЕЛИКА АЛБАНИЯ 
Ма всички компетенции на разпуснатата скупщина на Космет Заради постигането на 
(1991) ' Албания” чрез обединяването на

т.тгтлрлдгДНА” ВЛАСТ” ДО' РЕФЕРЕНДУМ ЗА НЕЗА- „ония, Черна гора I, Гърция, чуждестранните, ментори, а преди
(шгммл "РГПУГШКА КОСОВО” всички американците и германците оказват всестранна подкрепа за В нишкия квартал Пантал-
ВИСИМА РЕПУБЛИКА КОСО, Аппмиплнето на т. нар: "Армия за освобождение на Косово ей се изграждат42 апартамента

Използвайки най-различни маньоври, преди всичко орган р - РРР о г]редсгавители да първи път се "легитимират” на • за останалите без жилища се
ното на нелегален референдум и формирането на нелегално пр,- т ’ 1997 голина на едно погребение в косопското село мейства от работническия квпр-вигелство в етзилСсентсМври 1991), сепаратистките лидери на 9л- 28 ноември 199/ година т тал "Шляпа”, както й от
банските политически партии учредяват един вид паралелна в , < У_ та ”АОК” започва редовно да издава съобщения, крайградските селища Мсдоше-
ст”, но ло-късно все по-открито прибягват към използването н РгпРс штва „ с,1Исанисто на "народното освобождение на Ко- вац и Поповац. По думите нади-
тсрор и насилие както към сръбското, така у към албанското да еои,„ Косовес”, което излиза в Швейцйрия, и да ги пре- ректора на Нишпроект Драг-
население, кш ато с непослушно и сътрудничи с легалните органи “ВО Г’ ня всичк„ „одещи европейски и световни ан Мнладинович и тези аиарта:
на властта. Бойкотират основаващото се на програмите наРеяуб- «~^иИЯрР^.К^сганцИИ. ментц ще бъдат завършени еро-

Сърбия легално обучение и училищата, а организират неле- вестници, радио и чп чно.
тално обучение в частни училища и въз основа на албански нро-

масово

Представителите на Дирек
цията за -възобновление на ст
раната н на предприятията, ко
ито изпълняват работите, посе
тиха и строещите се жилищни 
обекти в Ниш и Алексинац.

ме
на

е

бомбардировки на града - каза 
д-р Аранджелович. Той добави, 
че и жилищните обекти на .ул. 
”Вук Караджнч’’ в Алексинац 

целта, наречена създаване на "Велика ще бъдат завърщенн в опреде-
всички албанци от Косово, Мпке- ления срок.

лика
- Следва -

грами.
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ИЗ ИНТЕРВЮТО НА ПЕТАР ЙОНЧИЧ ЗА "ЛУЖНИЧКЕ НОВИНЕ"

КОСМЕТ ТРЯБВА ДА ЗАПАЗИМ НА ВСЯКА ЦЕНА
10.ослиискатн лсиица п Побушииц» и II» Окръжния отбор и» ТОЗИ ..ор гия «» Пиротски окръг, неотдавна даде интервюПотир Нончнч, прсдссдп гол на Общинския отбор на

ча бабушнишкии вестник ’’ Лужничкс ноннне”. Предоставяме ви най-интересните чисти от гони ншерию.
по нитагьшните делби и да тр- китс ни организацията на ЮЛ и
■м-нем обединени към прогрес» общината им» някакви нробле- и да се включат .. домяшнига и им окичватпоикоепа
„ъп всички Обществени сфери. ми-междуличностни вреди оси- и някои домашни "сили”, която

* Постигнахте ли запланува- • ' ки трябпа да създаде по -до- ние наричаме пета колона. Сега
интс вели и кои са следиащитс - В края на т.рпото триеме- ' условия за стопанска дейно- стана очебийно какви са били ис-
зидлчн ни лсинцита? ссчие на настоящата година има- особено на фиЬмите, работе- тинеките цели на тези "демок-

ше един случай на изкачане ог > Р ос_ р;1ТИ” КОито преди агресията гв-
колоноза от страна на малък осьщссгвяванс- ърдяха, чс в Косово има етни-
брой наши членове, които бяха ^ ^ „рофитите< за развитието ческо прочистване и хуманитар- 
нодпедеии от външни факюри. ^ сто)|,ан^г|(ОТО> кякт0 „ зя ра> на катастрофа. Тази ситуация вс- 
(-лед като анализирахме при ш- витисто на оСщсството като ця- ъщност създадоха именно те със 
нитс и последствията, всички нс- своите деяния но време и след

агресията. Смятам обаче, че те 
ще усетят на собствената си ко
жа какво представлява албанс
кият тероризъм в Косово.

ЮЛ е на становището, че Ко-

възстановят произовдетвото си разпусната, те успяват да осъще
ствят само частично гази своя

Да, ЮЛ е преди всичко мн
ого сериозна организации. Ние 
настояваме на песни наш член да 
възложим задача, която той не
пременно трябва да реализира. 
Който не е п състояние да я из- ло...ща -поставихме по местата им.

Подобни проблеми п ЮЛ сега ни
ма и локомотивътна тази партия сово, отново кърви. Силните иа 
отново тегли напред. Много е деня понастоящем като чели зл

оупотребяват ООН и създават

върши, нимц място в ЮЛ. След 
учредяването на общинската 
организация на ЮЛ нашата гла
вна цел беше да увеличим броя
^,;р~Пт нр1:Псм «сйн.;: ^'н^ин^тГПоршяна' условия за етническо^ прочист- ^ дд се залази ия ^
сти, насочени към материално- хората ог левицата. ианс. ^ ак 1 цена в състава на Сърбия и СР

* Другарю Йончич, като нре- то, духов,но то и демографско то * Живеем във времето на сл- лепне. Югославия, тъй като с тази за-
деедател на уиравлява|цата нар- обновление на общество то. Бла- одиосиното обновление. Оионс- - Точно така, Косово е стирн дача ни нагърбиха нашите пред-
тпя н Бабушнпца, как виждате годарение на топа успяхме от ма- стявот се и съответни реформи, сръбска рана. От край време бе- цИ които защитаваха Косово от
Югославската левица зри годи- л ик брой членове да стигнем до Зн какво ще се застъпва ЮЛ и лосветските завоеватели се ст-
нн след победата й на изборите? брои от 1900 члена и сега е осно- предстоящия период? ремят да ни го отнемат. Понас-

...Ние трябва да тръгнем тоящем това се опитва да го на- 
всеобхватно обновление, "Рави и Демократичният За- 

пад, скривайки се зад ООН. Гова 
не е никаква демокрация, това е 
истинско насилие, тъй като тех-

* Нашата стара рана - Ко-

Петар Йончич

турците и всички други нахал
ници. Длъжни сме да запазим 
Косово и заради нашите влага
ния в разви тието на тази покрай
нина през изминалите 5 десети
летия. Да запазим Косово в кра
йна сметка ни задължава и па
триотизмът. Ние ще използваме

ванпе очакваме до края на нас
тоящата година в нашата орга
низация да бъдат включени над 
2000 члена. Всичките видове на

- Югославскта левица като 
политическа организация е уч
редена през юли 1994 година, по 
инициатива на политически пар
тии, сдружения, организации и 
частни лица, които по начало се 
застъпваха-за,едни и сЪщп иден 
и имаха същи или сходни поли
тически програми и цели, но то
гава имаха различни названия. 
Стремежът ни беше да осуетим

към
както и кз.м реформи. Трябва да 
се приспособим кз.м настоящите

обновлението се реализират, ос- условия и да се стараем да ги по-
пен, струпа ми сс, демографско- добрим. Преди псичко трябпа да ните сили зи сигурност се опит-
то обнонление. Но топа с нроб- построим и ремонтирам всичко ваг всячески да осъществят ет- всички правни и други средства с 
лем от особено естество и той онова, което мржем и то със соб- ническо го прочистване на сър- цел Косово да заг1язим като ав- 
трябва отделно да се наблюдава. стпени средства, както и с фи- бите в Косово. Заедно с така на

речената "АОК’ , която досега
гономна покрайнина на Сърб-

нансова помощ от онези, които 
* Носеха сс слухове, чс в рам- имат пари. Фабриките трябва да трябваше да бъде разоръжена и-

ия...
Подготвил: Б. Д.

НА ВЕСНА КОБИЛА СЕ ПРОВЕДЕ ПЪРВАТА СРЕЩА В СПОМЕН НА ЗАГИНАЛИТЕ В АВТОМОБИЛНИ 
ЗЛОПОЛУКИ ПО ПЪТЯ ПРЕЗ ПЛАНИНАТА

ПО ПОВОД МЕЖДУНА
РОДНАТА СЕДМИЦА НА 
КЪРМЕНЕТО

ДАНО НЕ СЕ СЛУЧВАТ КАТАСТРОФИ ТЪРЖЕСТВО
Планината Бссна кобила колкото с хубава и привлекателна, толкова е сурова и злокобна! През последните пет десетилетия по земления 
път, по които возилата едва ли могат да развият 30 км в час, в четири катастрофи загинали 24 души. Последната и най-голяма злополука 
стана на 5 октомври 1969 година. Тогава в катастрофиралия автобус на босилеградското автотранспортно предприятие загинаха 16 души

Пенсионерите от Босилсградска община, линов, журналист вТВ-журнала.Той припомни 
потомци и роднини на загиналите в четири ка
тастрофи. на 5 т.м. на Бесна кобила организи
раха първата среща в спомен на онези, на които

В
ДИМИТРОВ
ГРАДСКИЯ
ЗДРАВЕН

ДОМ

Сред присъстващите на срещата беше и 
Станиша Милошев от Мусул, който преди 30 
години преживял катастрофата. "Беше 5 ок- 

Втората пътна злополука станала на 3 сеп- томври, неделя. 16 часа и 15 минути, когато 
пътят през планината внезапно прекъсна пла- тември 1949 година. Спукала се гума на камион рейсът остана без водач и когато за*почна да се 
новете и мечтите. Възпоменателната среща и загинали четирима бригадири, които сдобро- отклонява от пътя. Настана паника, а после... 
стана в полите на планината с 1922 м надморска волния си труд давали принос в развитието на Никой вече нищо не знае. Аз бях последният 
височина, на мястото., на което на същата дата страната: Гошо Николов от Босилеград, Круна 
преди три десетилетия загинаха 16 души, л 20 Глигорова от Рибарци, Кана Савова от Боснле- 
бяха тежко ранени. Събраха се деца, сега ш;чс

кога са се случили злополуките и кои хора са 
загинали в тях.

пътник, който изпадна от автобуса. Когато се По повод международната сед
мица на естественото кърмене ми
налия четвъртък в димитровград
ския Здравен дом се проведе ск
ромно тържество, на което на 20 
майки-кърмачки от общината (от 
общо 24), които са кърмили своите 
бебета до една година бяха връ
чени цветя. На тържеството гово
ри управителят на Здравния дом 
Васил Велчев. Той благодари на 
всички институции в общината, ко- • 
ито са допринесли за популяриза
цията на естественото кърмене пр
ез изминалите 5-6 години. Гимназ- 
истката Валентина Ставрова дек
ламира едно свое стихотворение, 
посветено на кърменето. От и_мето 
на ОС в Димитровград секретарят 
Иван Янков връчи на Патронаж- 
ната служба към Здравния дом ка
ртина, представляваща копие на 
прочутата фреска "Богородица 
Троеручица". Подаръка прие за
веждащата Патронажната служба 
Анджелка Топнч, която в кратка
та си реч подчерта дейностите на 
службата, насочени към пропага
ндирането на кърменето сред ро
дилките в общината.

Както узнаваме. Патронажната 
служба към димитровградския ЗД 
с получила рисунка, сътворена на 
тема за естественото кърмене, от, 
местния професионален художник 
Бранислап Банс Бошковпч.

посъвзех, видях хората, които падали като сн- 
град и акушерката Божица, чисто фамилно опи. Ужас! Лекувах се цяла година. Оттогава

на тази дата устройвам семейна служба", казва 
той.

възрастни хора, които останали без майка или име до днешни дни не 
баща, дойдоха хора нл преклонна възраст, 
то останали.без

е известно.
Още три жертви взела планината през 1952 

съпруга, мъж, брат, сестра... година. Драган Момчилов от Босилеград, Васе 
, без дете. Отдадоха почит на най-близките си, Христов от Плоча и Драган Митов от Млек- 

загинали по пътя през планината, и, според оминци загинали в автомобилна катастрофа 
православните обичаи, запалиха свещи, поло- при завръщане от военно учение.

На 5 октомври преди три десетиелтия ав- към милата ни майка. Благодарим на организа- 
босилеградското автотранспортно торите. Надяваме се, че на срещата след

се вижда, че времето не е заличило любовта и ГГ ~
спомените към близките им. овал водача Пене Стоянов за кормилото. Ав-

Любовта и хубавите спомени към най-бли- тобусът се превърнал низ стръмното дере и 
зките нй, които загинаха в тая планина ни на- чак на около 150 м

кои-
Раде бил на 12, а брат му Янко на 8 години 

когато загинала майка им Драганка Миланова 
от Г. Любата. Сега те живеят във Враня. "Ни
що не може да заличи любовта и споменитежиха цветя, отсипаха от виното или ракията на

душите на покойните. И пийнаха за тобус 
здравето на живите. А от насълзените
земята за на петим очи

Любсй Иванов от Ресен, работник в АТП. 
не е имал роднини в катастрофиралия автобус.

караха да се съберем тук и да им отдадем бука. Епилогът бил^жа" души едгинал“ ^'пл обаче.една.много ^тежка задача. Днес каз- 
почит", каза между другото Любинка Радова- и ЗОтежко ранени пътници Броят на жертвите Най тт л ° Х°Ра’ 33 мъРтвнте'
нова, пръв председател на първоформир.лния щял да бъде по-гоялм ако на помощна па ‘Птр>дно ни беше’ когато ковчезите с тру- 
отборза организиране на срещата. Тя е дъщеря нените веднага нс се притекли хора отс Барйе' Топя К ™ 3а™вН0ЛИТе КаРахме до домовете им. 
на Евстрати Илиев от Горна Любата, строи- както и пътници от автобуса, който идвал от едомня сТтой 3!ЩаЧа ° ЖИВ°Та МИ '
телен техник, пръв секретар на Народноосво- Враня. Особен принос в спасяването дал д-р Гопаните „ с -
бодителния отбор на Босилеградска околия и Васил Христов от Босилеград, който пътувал с 1974 година БосвлегрЗДска община
пьрва жертва на планината. Тоя.напредничав рейса от Враня, както и персоналът на болни- * ’
младеж загинал докато изпълнявал служебна цата във Враня.
задача на 4 август 1948 година; "Бях на четири, ‘ В тази най-голяма катастрофа не само в пла- тнотно ппяпп о
а брат ми Иван на две години, когато останахме нината Бесна кобила, но ц в общината изобщо поменптГпД рИЯТИе ОТ Вра“я са изградили въз- 
без баща. Благодарение на майчината ни лю- загинали: Славчо Сотиров от Райчиловщ’ „I“ 'вешма- на к°а™ сложили плоча с 
бов, себеотрицания и упоритост се изшколува- Александър Христов (Долна Любата) Цеко "г- Над имената е за-
хме, станахме свои хора, създадохме семей- Станков (Долна Любата), Димитър Митов(Го- ра тръгнтлинВ,апътЛаНИНа °ТНе ЖИВ°Та "а Х°‘ 
ства... Никога обаче в живота си не успяхме да рна Любата), Нада Илиева (Долна Любата) НС пРистигнали -
изговорим думата татко”. А това е много те- Симеон Манов (Горна Любата), Митра Ми- 'л‘егвапски "Аят 4 покровит1:л Еешс боси- 
жко. Дано.такива катастрофи нс сс случават”, ланова (Долна Любата), Денчо Миланов (Гор. на извънп АвтотРааспоРт • к°йто тоя ден пус- 

призова при- наЛюбауа), Драганка Миланова (Горна Люба- ничкюз в босилег™ УС т° г еСНП кобвла-Уче-

I ..гр.ф. . гг«кг55пег5й Хт. ггг- >• ——■
пътя през Бесна кобила, за която каза', че не Любата), Крум Андонов (Горна Любата) и Со- У
случайно е наречена така, реч изнесе ВенеВе- тир Сотиров (Горна Любата). ■

през
в спомен на загиналите в плани

ната, на мястото на катастрофата и около него 
са засадили възпоменателна гора. Заедно с Пъ-

каза тя в траурното си слово и

Б. д.В. Б.
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КОМЕНТАР

ОЩЕ ЕДНА ЗВЕЗДА ЗА МОТЕЛАДАНЪЦИ, СМЕТКИ, 
ЗАПЛАТИ...

Четири години 
присъедини към

след като се
гостил ни чарс- р 

ко- туристическата организация 1 
Ьалкан , мотел ьт в Димитров- р 

1 рид тези дни получава още една 
звезда. В категоризацията 
стилничарските обекти това оз
начава, че от трета минава във 
втора категория, означаваща се 
е две звезди ( досега 
имаше само една).

Познати са събитията 
това

полущ^^залл;1титее|л1Ис-ъсВзакъснениеРа^СКОТ° сто”ан" 
повече месеца. Някои късненйе
ство

противен случай-данъкът ще 
фискуване и продажба на 
коплатец, който

на го-

мотелът

определен срок. В 
под принуда - чрез кон- 

имущество и пр. На всеки данъ-

■шото не знаят, че сега е време, когато разходите на всяко 
семейство значително са повишени по най-малко две причини- 

учебната година и зимнината. За дървата и да не говорим Знае 
се също, че огромен брой данъкоплатци не остават длъжни „ 
" на годината плащат съвкупния си данък. Известно е
с>що, 1е в Димитровградска община се събира висок процент 
с данъка. Затцо тогава лихва, защо принуда, заплаха'? Ако 
заетите не получат навреме заплатата си. дава ли им фирмата 
държавата или някой друг 0,2% лихва за закъснението?

Пак тези дни болшинство от собствениците 
получиха осведомения, че в определен срок трябва- да платят 
телефонните си сметки, или ще им бъде изключен телефонът, 
което най-често и става. Поради това пред съответното гише 
в пощата тези дни е страхотна навалица и, разбира се, раз
правии. Но нищо не помага, освен ако сте запазили и донесли 
всичките си квитанции за платените сметки от началото на 1998 
г.(точно така -.от началото на 1998 г.!) до днес. В такъв случай 
само ще ви кажат ‘ прощавайте, грешка” и нищо повече. Но 
ако в момента квитанцията не е при вас, пак ще платите. И ако 
след това я намерите и поднесете, не очаквайте да ви върнат 
парите. Затова ПАЗЕТЕ всички квитанции за телефона, тока, 
това-онова

около
гостилничарйко Заведение, ' 

което от изграждането му до Ц? 
преди.четири години работеше в : 
сьстава на Уния” от Белград.
По едно време беше 
частни лица, които почти не се 
грижеха за обекта. Благодарен
ие на усилията на заетите

се вземе *

даден и на
изменени, така че и това нала- нило гардеробите в стаите, а мо
таше ремонт. дернизираната рецепция е снаб-

са размърсени и мотелът стана новена 
съставна част на "Балкан”. Но

в данъ-

оп-
иконо-

мическата част на обекта и ск
ладовите помещения и е отбе-фасадата, дограмата, го-

=:г;= на отоплението. С това е по- 
аш и определени условия, които добрено отоплението 
в момента на присъединяването

с.някои нови уреди, изисквани от 
не само в сегашните норми на категориза- ■ 

стаите, но и в бунгалата, където цията. Както изтъкват отгово- 
мотелът не изпълняваше. Стро- в момента са настанени бежан- рнитс в "Балкан”, общият изг- 
ен доста отдавна и пренебрегнат ци. Частично е преработена и ел- лед на мотела е подобрен с 50 % 
от У ния през последните го- ектрнческата инсталация; а съ- и благодарение на това е пот
айни, ТОЗИ обект се нуждаеше от що така и подовата настилка на чена още една звезда, 
значителна поправка. Освен то- долния етаж. Мебелното пред- 
ва и нормите за категоризация са лриятие "Украс-Циле” е подме-

лефна те они

Текст и снимка: А.Т.

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОТБОР НА БОСИЛЕГРАДСКИ "НА
ПРЕДЪК"

ДРАГАН ИВАНОВ - ИЗПЪЛНЯВАЩ 
ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР

поне две години назад, защото не се знае кога ще ви
потрябват.

А.Т.

* Временният ръководител на предприятието заяви, че веднага ще предприеме мерки ” Напредък” да 
се присъедини към някоя икономически по-сина фирма * ”На нашето предприятие вече не са нужни - 
никакви директори, а катинар!”, каза Владо Спиридонов

В ГИД, ВЪПРЕКИ ПРОБЛЕМИТЕ

КУПУВАЧИ ВСЕ ОЩЕ ИМА След петнадесетина дни, откакто гласува не
доверие на досегашния директор Раде Алексан
дров. и след два безуспешни опита да назначи чо
век, който да изпълнява тази дължност, У пра-' 
вителниятотбор на "Напредък” в понеделник из
бра Драган Иванов за временен директор на пред
приятието. Иванов досега беше референт-набав- 
чик в овцефермпта. За последните три години той

Управителният отбор ма "Напредък”те реше
ние да се. заколят дшгта бика за разплод » Горна 
Любата н месото да со ра отредели па работнпинто* 
По мнението на членовете решението е продикту
вано от две прпчпнл; Фирмата п имал а сметка да гн 

в и ьк и не било набивано сено за зимата.

В момента, когато взимахме тези данни от директора на ГИД 
Иван Марков (средата на миналата седмица), фирмата не рабо
теше. Основна причина за това, по думите на директора, е не
достигът на«енергенти, относно специален бензин, който,се из
ползва в производството, и още някои вносни суровини.

Но не само това е проблем в ГИД.Трудовата дисциплина и 
отношението на работещите към производството е нещо, което се 
обезпечава трудно, дори по-трудно от необходимите вносни суро
вини. От производствения процес ежедневно отсъстват около 20 на 
сто бт заетите. От друга страна, и тези, които са застанали зад

отглежда,
Добичетата били тежки но 550-601) кг н с месото им
щяло дп се компенсира неизи.штеиита топла закуска 
ни работниците.

”3и щастие,в овцефсрмата сега има сено”, комен
тира решението сдш1 от присъстващите, като под
черта, че ” решението е погрешно”

е петият поред директор или изпълняващ длъж
ността директор. Затова, както беше подчертано 
на заседанието, "никой вече нс вярва, че сега ще 
бъдат решени проблемите на фирмата и че тя ще 
се спаси от по-нататъшно пропадане”. "Всичко е 
късно. На нашето предприятие вече не са нужни е пропаднала. Горите, за конто мнозина смятат, че 
никакви директори, а катинар!” - каза Владо Спи- са голямо богатство, не се ползват, понеже фнр- 
ридонов, член на УО и лесовсден инженер в ”На- мата нс притежава т.нар. горско-стопанска

ва. Отдавна са закрити и магазините. От селяните 
не се купува добитък, понеже няма пари да им

|сега са

машините, дават продукция с лошо качество, което също прави 
проблеми в пласмента. За щастие, както изтъква Марков, въпреки 
проблемите, купувачи все още има. ''За съжаление, поради не
достиг на суровини и енергенти це сме в състояние да произведем 
толкова, колкото се търси от нас”. А търсят се-най-много обувки 

пазара в Италия и.Швеция. Освен обувки, на тези пазари, 
както и на пазара в Англия традиционно се. продават и дихтунг 
плочи.4Значително количество обувки вече се пласират на пазара в 
Босна, където от скоро плащането става в конвертируема валута. 
От сделката с Русия, относно с фабриката за производство на авто
мобили "Алеко” се очакват финансовите ефекти от първата прат
ка. В момента се вършат подго товки за следващата пратка. Все пак 

под въпрос и зависи от това дали ще пристигнат предвидел

осно-
предък”.

За тежкото положение на "Напредък” гово
рят и следните данни. От около 50 работника само бъде платен. От началото на годината до 
десетина работят, а останалите не идват на работа , изкупени само 19 ншци! Кланицата работи смини- 
или лък безделничат, беше подчертано на засс- мални мощности...
данието. Те обаче и нямат мотивировка за работа, В Напредък са убедени, че сами не могат да 
понеже над една година не получават заплати, решат натрупалите се проблеми. Спасението еи 
Джиро-сметката на фирмата е блокирана от феи- виждат н-сдружанането е икономически силна фн- 
руари т.г. насам. Д шгьг на фирмата, както беше рмр. Надяват се, както на заседанието заяви Ива- 
посочсно, е между 500 хиляди и милион динара. В нов, да се обединят с босилеградски Бор или с 
овце фермата могат да. се отглеждат 2500 овце и ” Пол ьо продукт от Враца, или пък с другопред- 
500 кози, но сега има само 260 овце. Мханизацията приятно. Инициативата на директора на Бор

Милан Мнцов - Бор да покрие всички загуби н 
дългове на "Напредък’, конто да му се ирнеъед- 

работниците и имуществото си - официално 
все още не е разисквана нито в едното, нито в 
другото предприятие.

Налага се, беше подчертано на заседанието, 
час по-скоро да се избере директор н доколкото не 
се реализира обединяването, да се обсъди въп
росът за трансформацията на предприятието. ^

и то за

, всичко е 
ните три 
започнат да работят рафинерии те в 
дно ще бъде”, казва Марков.

тона бензин, необходими за производството.,
Панчсво и Нови Сад, май тру-:

А.Т.

пнп еПЪТЯТ ДО МАНАСТИРЧЕТО - ДО ДИМИТРОВДЕН
Любимото място на димитровградчани за излети и 

разходки още от стари времена е манастирчето Свети. 
Дими гър” и оклността му. Не минава нито един Първи 
май без "уранак”, дори и тази година, в условията на 
военната обстановка, посетители имаше. А на Димит
ровден - 8 ноември, обезателно тим с!е организира го1-. 
вене иа яхния-молитва. ' ,

До манастирчето се стига от две посоки 
гробищата и от другата страна на долинката, откъм мо
тела. Пътят откъм гробищата е малко по-широк и до 
гробищата е асфалтиран. Тъкмо поради тона 
"Комуналац” започна да разширява трасето и да го под-

асфалтната настилка

ток от 1 юли до 30 септем
ври. В сметките ще бъде 
включен и аванс за след
ващия период. От трудо
вата единица апелират 
към онези електропотре- 
бители, чиито електро
мери не са достъпни за 
инкасаторите, сами да

откъм
В босилсградската тр

удова единица на Елект- 
роразпределителното от 
Лссковац'узнахме, че те-.

тези дни

зи дни инкасаторите са 
започнали, даготвя за асфалтиране. Разбира се,

ще облекчи излизането до манастирчето и 
до Г-|.рГ>ини кошари. Асфалтирането ще От.-

’ Нис-

"четат” ел-значително 
по- нататък
де извършено от специализираното предприятие 
коградня” от Пирот. чиге. Ако времето позволи, очаква се до Димитровден да

Конакът край манастирчето вече е завършен, тези бъд.1Т завършени и пътят, и конакът, 
вградена дограмата, поставя се електрическата 

започнат да работят маза-

ектромерито. 1 стене- ят „раменното
то” ще приключи до срс- със.ГОЯН11с ,, д!) осведомят 
дята на то^н,месец, а след ^ |(с|.0 инкасаторската - 
това ще бз.дат измислени

ИМ

служба. м. я.сметките на всеки консу
матор за изразходваниядни е

инсталация, след което ще
Текст и снимка: А.Т.
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ратят ка тастрофата, която може 
да бъде* предизвикана от толк
ова ниския нагалитет.

- Какво предприема Общин
ската скупщина за подобряваме 
на условията за живот на село?

- Ние правим всичко, което е 
по силите ни. Преди всичко еле
ктрифицирани са всички села и в 
наЙ-отдалечените 
къщи е стигнал ток; кол кого ни 
позволяват възможностите се 
ангажираме да поправим пъ
тищата, дори и махленските в 
гази част на общината. Налосле-

По инициатива на известния , 
детски поет от Ниш Русомир Ар-. .4
сич през март миналата година 
започна акцията "За училищата ЩЩ 
на ръба на същестиупанбто". йШЦ 
Цел та на тази благородна акция Щш' 
о известни детски поети и писа- 
тели*артисти и други художници 
да посещават училищата в най- *^Г5|в| 
отдалечените планннекн села в 
Югоизточна’ Сърбия, в кон то а 
най-трудни условия о т година на 
година сс учат все по-малко‘де
ца, да спомогнат за обогатяване 
на знанията им и в преки кон
такти с тях да се покаже, че об
ществото, а преди всичко худож
ниците не са ти забравили. Ос
вен това една от целите на ак
цията е да се привлече внима
нието На обществеността върху 
тези среди н почти трагичното
обезлюдване на планинските се- другите са п селата. Най-зле са СЪБИТИЯ, ЗА КОЕТО ЩЕ 
ла у нас.4 планински те, къдсто преобла-

С известно закъснение, пора- дават старчески семейства, 
ди агресията на НАТО срещу нп-

планииски

- И по-ряно е имало подобни
акции, ио тази е

най-успешната,каза
председателят Божилович,

приемайки благодарствената
грамота.

на година акцията с била повече 
от успешна. След поздравител
ното слово и на председателя на 
местната общност тримата уче
ници, подсилени с един от ми
налата година, който сега е пе- 
тркласник в Любераджа, изпъл
няват малка програма.

Отекват стихове на дошлите 
които е и доа-

Събитие, което що се помни: Домлкини и гости в училищния двор

СЕ ГОВОРИ ДЪЛГО

Продъжаваме след малко 
към Любераджа. В основното 
училище "Светозар Маркович"

можност да видят п чуят не само нн посреща директорът Миро- тук поети, сред 
ври в бабушнишкото село Бер- писатели и поети, но п артисти от слав Стаменкопич, запознава ни енът - "дядо" Форски и, разбира 
дуй, където беше и започнала. Народния и Кукления театър в накъсо с историята на това ве- се, най-малката поетеса, Йелена 

Към десеТ часа сутринта от Ниш, да разберат, че все пак ня- А°мс™о и като истински дома- Божилович. След всяко стихот- 
Кукления театьр в Ниш към Ба- ■ кин предлага по кафе. Тук ще вотение малките ръчички ръко-
бушницае модерен автобус тръ- ' трябваща сс попричака, за да до- пляскат, бурен смях (и пак ап-
гнаха нишките поети Добривое лодисменти) предизвикват арги-
Иевтнч, Русомир Арснч, Миня стите от Ниш, поднасят се по-
Илиева, Денко Рангелов ..., ар- даръци... изобщо събитие, за ко-
тисти от Народния и Кукления 
театьр в Ниш, представители на

Мисля, че вашата.акция е пе
шата страна, вместо през март, щ0 наистина благородно, за- 
първата годишнина на акцията 
беше отбелязана на 24 септем-

щото и тези деца ще имат пъз-

Снимка за сломен: С поета 
Русомир Арсич - инициатор на 

акцията и редактора Д. 
Рангелов

ето тук ще се говори дълго, дъ
лго.. дък водим широка акция по те

лефонизация на всички села и за 
откриване на магазини в селата, 
за да направим планината по-пр- 
иветлива и по-атрактивна. Тря
бва да си призная обаче, че сме 
закъснели много й едва ли е въ
зможно в сегашните условия . 
планинските села да се витал из
мрат. Защото и сами виждате, 
тук са останали само старчески 
семейства. Много къщи са опу
стели, на много врати висят ка
тинари, много прозорци са зак
овани с дъски, много селски дво
рове са обраснали в бурен и пл
евел... Всичко това е жалко, и

донорите, подпомогнали успеш
ната реализация на акцията,сред 
които и нашето издателство и сп. 
"Другарче" и делегации на ос
новните училища ”21 май" и 
"Ратко Вукичевнч"' от Ниш с 
прекрасни подаръци за малчуга
ните в Бердуй и; разбира се. жур
налисти.

МНОГО КАТИНАРИ ИМА 
* НА ВРАТИТЕ, МНОГО ПРО- 
I ЗОРЦИ СА ЗАКОВАНИ С
Г дъски

- Какво да кажа - всичко 
I беше прекрасно. Това несъмне- 
■ но е събитие, за което ще се го- 
|| вори през следващите шест ме- 

сеца. Цяла зима ще си изкарат 
хората с това и ще им е драго на 
сърцето. Това е истинско осве- 
жение за жителите наБердуй и 
особено за учениците. И по-рано 
е имало подобни акции, но ст-

Половин час преди обед спи
раме на централния площад в > |
Бабушница и се оказваме в мал
ката зала на Общинската скуп- 
шина. Тук ни приветства прелее- Учителят Чирич: Само трима са 
дателят Драган Божилович с гр
упа културни и обществени дей-

*
Актрисата Биляна Стоилкович 

> от Кукления театър в Ниш: Ако 
си храбър ще спечелиш ръката 

и на царската дъщеря

сегашните, останалите са мои 
бъдещи ученици

рува ми се, че тази е най-успеш
ната. Това показват

ци, с които след малко заедно ще
продължим към целта си - ос- кой-се грижи за тях и, че те не са 
новното училище в с. Бердуй толкова отдалечени от остана- 

Поздравявайки гостите си лите в страната, колкото, може 
председателят Божилович ги за- би, им се струва. Благодарен съм 
позна накъсо с особеностите на 
този район.

трагично, но това е нашата реал- озарените ност! 
от щастие лица на децата, кактойдат джипките, които ще ни за- Учителят в Бердуй Драган 

Чирич каза, че основна задача на 
акцията е да се привлече вни
манието на обществеността въ
рху' условията, при които рабо
тят училищата на ръба на екзис- 
тенцпята, да се обогати знанието

и отзивът на включилите се в 
акцията предприятия, като дон
ори и на творците - поети, пи
сатели, артисти..., сподели след 
приключването на програмата 
г-н Драган Божилович.

карат в отдалеченото три-чети- 
ри километра от тук село Бер
дуй, понеже с автобуса е невъз
можно да се пътува по-нататък. 
Пристигна и един трактор, на ко
йто се

и на всички спонсори, които им 
поднесоха подаръци

товарят подаръците - чи
нове, цветен телевизор, други 
учебни помагала и цял куп 
и играчки.

Придружих една компания
млади учители, рещила да върви дения. Мога обаче да кажа, че не голямо внимание върху планин- 
пеша. Защо не - времето е ху- е малък броят на затворените ските села, които.постепенно се 
байо, топло, без вятър, д ириро- училища в планинските села и обезлюдват. Потвърждение на 
дата направо прекрасна е прео- най-вероятно има още десетина това е фактът, че през 1946 го- 
бладаващите жълтеникави нюа- училища, които са на ръба на Дина, когато е открито учили- 

Поемаме стария път, ем за пропастта, както на шега наре- Щето в Бердуй са се учили 60 
кратко, ем за да не изпадне кох акцията "За училищата на - ученика, а сега са само трима. - 

някой в изкушение и се качи на ръба на съществуването". Колк- Вашето идване тук е красно- 
една от джипките. В приятен ра- ото и да е на шега, в това има и речиво доказателство, че успе- 
зговор с младите учители, един- голяма истина, защото след ня- шно се осъществяват основните 
ият от които е Желко, за когото коя друга година много от тях ще цели на акцията, 
ни казаха, че е инициатор на останат без нито един Ученик. Той благодари на всички сп- 
всички културни мероприятия в Причината не е само в митра- онсори поднесли различни пода- 
общината, времето минава ЦЙята от село в град, но и много ръци на учениците и училището, 
бързо, както и километрите. Ос- по-дълбока, а това е "бялата чу- а най-много на г-жа Марина Ос- 

помогнем вежаваме се пътьом с едри кру- ма", защото статистиката гово- тоич, директор на 6 У "Ратко
ши воденци", от който, казаха, ри, че раждаемостта в страната Вукнчевич" в Ниш, която пода- 

Божилович не пропусна да СТЗВа пРекРасна ' ”крушова”и ни изобщо е много малка. Ако ри нови чинове и цветен телеви- 
каже, че‘управляваща-партия в пристигаме т°чно навреме: про- продължи така, няма съмнение, зор, и на предприятието "Лисца" 

много малко ученици. И за нас е Бабушница е Югославската ле- гРамата токУ Щ° не е започнала, че* сърбите ще излезнат най-го- от Бабушница, което' е купило
характерна не само миграцията вица, която настоява възможно В училищния двор са се съ- лемите врагове сами на себе си. радиокасетофон,
от село в град, но и бялата чума. повече да интензивира стопан брали и малко и голямо - почти Затова в тази акция трябва да се
От общо 19 500 жители почти ския и културен живот в общи- всички жители на село Бердуй. включи незазабвно не само Ми-
една четвърта чаЬт живеят в це- ната. ^ Щ Сърдечни поздрави ,ни от-. нистерството за семействата, но

■ нгъра на общината; докато ^ • правя учителят Драган Чирич и и всички други институции и ор-
/ V подчертава, че през изминала ед- гани, които могат да предотв-

* Колко още такива учили
ща, като това в Бердуй има в 
Лужнишкия край?

- В момента нямам точни све- кива училища и да се обърне йо

на децата чрез жив разговор с 
писатели и поети, да се обогати 
фондът на библиотеките в та-

книги

нси.
по-

Д. Чирич: Благодарим от сърце за новите чинове и цветния 
телевизор; Марина Остоич, директор на ОУ "Ратко Вукичевич 

Ниш: -Прави ни чест, че можахме да
В

- Бабушница е община с мно- 
, го планински села -и училища с

I

Текст: В. Богоев 
Снимки: Йован Живкович

шш■
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СКБА°рДД0СТ^СКАТА ДЕТСКА ГРЛД"НА
"ДЕТ- РАЗГОВОР С ПОВОД

НЕ БИХ СМЕНЯЛА ПРОФЕСИЯТА СИ
В почти 110 годишната 

рия на гимназията в Димитров
град винаги е имало изключите
лни професори и педагози, които 
решаващо са определяли възпи
танието и образованието на мла
дите поколения. Затова нашата 
среда с основание се

ЗАСЕГА - 70 ДЕЦА
НО заведен.ГеТоТб°щВ„ЪнатИаТ-ад^: ““и ™и\АЛеКСаНДР°В'

жжжгггкгвреме отвори вратите за своите ^цГотТдо 5 г“ ГРУП"- ^ ЗЯ ' 
малчугани. По думите на пипе* :!! 3 до 5 г°Дини и друга за
тора Александър Алекстнпп д ца на шест години. В първата
ов, строителното предирГХ:. У™ ^СЕГа. има 30 малчугана,"
’ Изградня” от Босилеград е из- г ВЪ° втората 40- Към Детската 
вършило навреме реконстпчк" епиАИНП В БосилегРаД работи и 
ция на покрива на стария ойе'*т ДНИ трупа от 18 шестгодишни 
За целта са изразходвани 84 000

скотоминисгерствозаУгр—'/

ната група по 50, а в Райчилов- 
ци по 40 динара. Децата от це
лодневния

исто- - Съгласна съм, че не е на 
цена, но би трябвало да е На цена, 
тъй като ние, просветниците, сме 
тези, "които изписваме празния 
лист хартия, наречен ученик". 
Но независимо от това колко ни 
ценят и колко сме платени, не 
бих сменяла професията с някоя 
друга. Нашата работа е такава, 
че резултатът не се вижда вед- 

• наГа, защото трябва да минат го
дини, за да се види какъв специа
лист ще стане наш ученик.

— След факултета сте мечтае
ли да работите с компютри. Днес

гордее с ин
телектуалния си потенциал.

Между последователите 
гази традиция от днешните про- " 
фесори в Гимназията без съмне- 

Миряна Алексич, профе
сор по математика. Със 
образоватено-педагогическа ра
бота и Осбено

на

ние е и
своята

с отношението си
към учениците тя осъществява И малки деца си игРаят с тях*
изключителни резултати, което Миряна Алексич Училището, в което роботите е
сетне се потвърждава с резулта- оборудвано със сърБ.еменни ком-
тите на нейните ученици. А също “ Като абсолвент през 1972 пютри. Само в това ли е разли

вана и с факта, че професор Ми- година започнах работа в Димит- ката между вашата генерация и 
ряна Алексич и математиката са РовгРаДската гимназия, уж за ма- днешните гимназисти? 
любими сред гимназистите", се лко време. Но щом взех дневника - Днешните генерации са за- 
казва в обоснованйето йа Общи- в РъИе и отидох сред учениците, трупани с множество нови све
нената скупщина по повод при- РазСфах, че тъкмо това е моята дения и затова ми се струва, че им 
съждането на Септемврийска на- пР°Фесият че това просто "ми ле- & по-трудно. Но за сметка на то- 
града на Миряна Алексич. Това Жи ' .' ва, те имат много повече източ-
б.е достатъчен повод да проведем - И така цели 27 години. Тръ- ници на информации и, за раз-
разговор с цея. х ' гнаха ли някои от учениците по лика от нас, много по-добре са

• - Защо математика, а не не- вашитс следи? информирани. Закова не са тол-
що друго? -Да,цели 27години непрекъ- кова глад“и за знания, както

- Случайно! Не ми вярвате? сна™ Раб°™'в Д™игровграде- «авремето бяхме ние.
Наистина случайно. Моят инте- ката пшназия' А по моите следи - Какво ще кажете за награ- 
рее преди всичко беше насочен тръгнаха доста мои ученици. Дн- Д”та.

ес те са преподаватели в средни и

децата и семействата, а остана
лите от Общинската скупщина. 
Освен това, чрез доброволна 
работа на заетите престой получават

в предучили- по три ястия на ден, а от другата
ше ппейпВеДеНИе °градата бе- трупа по едно. Храната се приг- 
ше пребоядисана. Боя и други отовлява по стандардите заоб-
тнптГгГ™ СЯ ОСИГурв™ от час‘ Шественото хранене на деца и 

ОТО предприятие Аннтекс . същата се контролира от Хиги- 
■ зи дн‘СЩе трябва да се из- ено-епидемиологичната служ- 

върши подмяна на водосточни- ба при Здравния дом/в Босиле- 
те тръби, а средства за това ще град. Освен това, един път през 
осигури също Общинската ску- месеца съответни лекари отЗд-

равния дом в Босилеград про
веряват здравословното състо
яние на всички деца.

Родителите, които имат. по

Осигурени са и съвременни 
дидактически и други помагла 
както за групата с целодневен 
престой, така и за-групата с по- две деца в заведението, плащат 
лудневен престой. Така че въз- 20 На сто по-малко, докато за 
питателният процес, както под-, трето и повече деца са освобо- 
черта Александров, ще се про- дени от заплащане на разнос- 
вежда според съвременните из- ките. Освен това, както подче- 
исквания. рта Александров, водят се на

За нас септември_е най-ва- отчет и всички деца, чиито ро- 
жният месец. Не само за това, дители са със слабо материал 
че през него набираме деца, но положение и те също така ча-

Най-после да бъде забеля-към археологията и ядрената
физика. Но родителите ме убе- полУвисши училища, както и в зана и нашата работа! 
диха, че това не се рентира. Оп- Различни факултети. Има ги на- Накрая нека да споменем и 
ределИх се за технология и кога- всякъДе- Да спомена само някои, следното: Миряна Алексич е за- 
то отидох да се. запиша, родни
ните, при които се отбих, ме убе
диха да запиша математика. Мо-

за които си спомням в момента: вършила основно и средно учи- 
Драган Златков. сега е асистент в лище в Димитровград. В Приро- 
Строителния факултет в Ниш. доматематическия факултет в 
Архитектът Миомир Басов съ- Белград се е дипломирала през 
що е мой ученик. Йелена Нацк- 1973 година. В момента е замест- 
ова е’асистент във Факултета по ник-директор на Гимназията и 
горско стопанство в Нови Сад. заместник-председател на Учи- 
Сред моите ученици е и Синиша лшцния отбор. Активно работи в 
Делчев и редица други. Нека ми театъра "Христо Ботев”, а за ра- 
простят тези, които не ги споме- ботата си в областта на кулурата

преди 16—17 години също е удос
тоена с награда.

но
ите родители това го разбраха 
след като се върнах в Димитров
град. И пак случайно станах про
фесор, защото, записвайки мате
матика и информатика, аз се на
дявах, бях запланувала даже, да 
работя с компютри.

- Случайно математика, а за
що случайно професор и работа 
сученици?

и че те сега за пръв път се от- етично или цялостно са осво- 
деЛят от семейния живот, прие- бодени от заплащане на разнос- 
тигат в друга, по-различна от ките. 
семейната обстановка, а мноз
ина от тях трудно се приспособ- малчуганите се грижат 6 възпи- 
яват към новия режим на об- тателки/ 
щуване. Майчините грижи на 
възпитателките тъкмо през то
зи месец стигат до своята пълна

За възпитателния процес на

нах.
- Да си просветен работник 

днешно време...
М. я.

Б. д.

МЛАДИ ТАЛАНТИ: ВЛАДИМИР И МИЛАН СТОИЛКОВИ, БЕЖАНЦИ ОТ КОСОВО И МЕТОХИЯ

МЕЧТАЯТ ДА СТАНАТ ПРОФЕСИОНАЛНИ МУЗИКАНТИ
В новата среда талантливите момчета 

се изправиха пред един твърде сериозен 
проблем: къде да продължат музикално
то си образование? "Приеха ни в Нисше- 
то музикално училище във Враня. Поне
же досега бяхме* отличници и съобразя
вайки се с положението ни, казаха, че 
школуването нй ще бъде безплатно. Бла
годарим им!" - казват Владимир и Милан. 
Сега по-големият брат учи цигулка при 
преподавателката Деса Давндович, ц по-

Братята Владимир и Милан Стоилк- 
ови, бежанци от Косово и Метохия, сега 

. ученици в осми, т.е. седми клас в Осно
вното училище в Босилеград, неотдавна 
се представиха пред босилеградчани с му
зикална точка и твърде приятно ги-изне
надаха. С изпълнението си на цигулка 
(Владимир) и пиано (Милан) децата про- 
сто накараха напълнилите голямата 
на Културния дом зрители повече пъти да
станат от седалките си и да ги поздравя I малкият овладява пиано, с помощта на
с бурни и дълготрайни аплодисменти. преподавателката Драгана Ристич. Но
зи жест момчетата разбраха като знак да проблемът все още не е решен докрай,
продължат, така че °р!ъи№тар1т тлл- Владимир Стоилков Момчетата трябва да отиват поне два пъ-
ха големи трудности как да ра зд ти седмично в отдалечения от Босилеград
нитливите и настроени за свирня мом •та иеряпали какво и колко са научили. Б на около 100 км град, но родителите им
от публиката, за да бъде изпьянена и ос репертоара си, който е относително бо- нямат финансови, средства за пътните
таналата част от програмата. гат за възрастта им, покрай класическа разноски. Надяват се на парична помощ

Владимир и Милан с майка им музика, която научил» в училището, сега от Общинската скупщина в Босилеград,
татко им Боро приети! наха в зо- са включили и други композиции - ро- В ОС имат разбирателство за желанието

силеград през август. Заедно с зях прие- манси, стара градска музика, съвременна на момчетата и възнамеряват да подемат
гигнаха и баба им и дядо им. Дотогава са популярна музика... В музикалното учи- инициатива в Босилеград да се открие
живеели в Гнилаке. Както и много други лище в Гнилане винаги били по-добри от отделение.на Нисшото музикално учн-
ссмейства, и тс не могли да търпят свире- останалите ученици и участвали на раз- л»пце, в което да учат
постите на албанските терористи. Дой- лични прегледи и съревнования. Като музиката деца.
доха тук, понеже дядо им Владимир е бо- най-добър в класата си, Владимир мина- .На въпроса ни дали музиката им е
силеградчаиин. Босилеградчани ги прие- лята година се представил на обществе- само хоби или имат намерението тя да им
ха с отворено сърце, както впрочем при- ността и по ТВ Прищина. Военните съби- -ръде професия, Владимир отговори:

още седемдесетина други бежанци ог Милан то тия обаче объркали реализацията на пла- "Отначало тя ми,беше само хоби, но

аййгккг - —<■
кога го бяхме малки. Вс-ьщиост с нея бях- ано при препод приеха твърде любезно. Бяхме отлични ,шта.”

обкържеии. Татко ни евири на акор- ™"Т братя започнали все Уе"иди и в исновното училище нямаме
деои, китара, пиано... Сетне Се записахме ТятитлиШЛИ,ЯТР8 тайните на музи- проблеми. Имаме вече много приятели.
в нисшето музикално училище в Гнила- пове *"е%яиии упражнения постигна- Станахме членове „а музикалните сек- малкият Милан. .
не", започна да разказва Владимир за кг"а.Сюс-10Я у р Заедно про- ции “ училището и В. Центьра за кул-света на музиката. ЛИ забележителен напред |.к. заедно про н,1шт.с с.ъГ,сс(.дн„ци.

зала

жана и

талантливите за

еха

"Съдбата ни е една и съща - музиката 
е нашият жизнен път", констатира по-

ме

В. Б.

първите им с гьпки в 
”Батко беше на девет, а аз на осем години, ; I
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В МАЛКАТА ЗАЛА НА ДИМИТРОВГРАДСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА КУЛ Г УРАВ ДИМИТРОВГРАД

ПРОМОЦИЯ НА ДВЕ КНИГИ НА 

ВУКИЦА ИВАНОВА-СТОИМЕНОВА
ПРЕМИЕРА НА 

КОЩАНА”
1

Нн 4 октомври издателство 
"Братство" и Народните! библи
отека организираха в Димитров
град промоция на две книги на 
Нукица Иванова-Стоименова, 
поетеса от Босилеград, помина
ла лрез април миналата година. 
Слава дума за 'стихосбирката 
"Усмихнат» слънце" и сборни
ка е народни песни, приказки, ле
генди и обАмаи от Посилеград- 
еко под название "Гюл девой
че".

Едно от най-значителните питият белградски театрален ре- 
кул турни събития в Димитров- жиез.ор Борислав Григоровнч. 
рад през тази но много щастлива Хореограф ма фолклорни те из-

бе Сливиша Йоиано-година несъменосе случи из.в иг- 1п.лнения 
орнцк, кога то самодейни те арти- инч от Пирот, 
сти от местния театър "Христо 
Ботев" изпълниха премиера та градския "храм” па кул тура та бе

Голямата зала на дпмигров-

на предегаплснисто 
"Кощана”. |

То бе поставено щ 
от Слободии Алекс- Ц| 
им, който в него нз-^Щ 
т*лняваше н главна- Ц|

§1 Ц

"Нукица Иванова Стоимен
ова е един образован и трудолю
бив човек е пие тет към поезията 
н фолклора. Който е чел ней
ни те силни и нежни стихове, е 
усе тил, колко о творена и чувств
ителна е душата й и колко много 
нюанси има словесната й палит-

та- мъжка роля - ро- | 
лягала Ми тко. Роля- | 
та на Кощана пък Ос I 
изпълнена от млада- I 
та актриса Светлана 1 
Димитрова, 
непринудена игра на I 
сцената н прочувст^ I 
вено пеене разгали- I 
ха сърцата на люби- 1 
телите на театрал- I 
ното изкуство, конто I 
занапред основател- I 
но ще я считат за йзя- I 
вена актриса.

Приятни впечат- I 
елння остави и игра- 1 
та на останалите ар- I 
тисти, преди всичко | 
на стандартно добр-. I 
ия Александър Зла- 1 
танов (който нзпъл-

■Й:

ррчиято те Момент от промоцията

р„: По поезията не е еминеггие- Ниш, който е редактор на сти- Славолюб Обрадович, сгьбрани- 
нвтв П любов. Достойна та ува- хосбирката. те народни песни, приказки и
жснис с възрожденската й рев- » присъствието на съпруга обичаи са мост между културите 
ност да събира и изследва сло- иа Вукица и една от две те й дъ- на двата народа. 3а I аля юхад- 
вссно богатство на родния си кр- щери, както и на многобройни жисва ”тязи малка книжка има 
ай", се казва в предговора на сбо- почитатели на 
рника "Гюл девойче", написан творчество, ученици 
от Галя Чохаджисна. ията четоха стихове на поетеса- бре .

'За творчеството на Вукица та, а Лилия Нейкова, нейна поз
ната и колежка по професия нак- на Вукица Иванова-Сгоименова

| 1
=>''41гзш! литературното голяма стойност, защото ще ни 

от гимназ- помогне да се опознаем по-до-
И

Излезлите посмъртно книги1 на промоцията в малката зала на
Центъра за култура говориха рая отправи препоръка към при- бяха представени и в Ниш на лъ-

състващите млади почитатели' рви октомври. Покрай почита-
-л"

1
Банчс Ботев. редактор
е гник "Братство", доцент Жеко на словото да пазят и учат ед- 
Поповот Кюстендил и профе- накно и двата езика -българския 
сор Славолюб Обрадович ог и сръбския, защото, както каза

вз.в ве-
телите на поетесата и други лю
бители на словесното изкуство 
на промоцията в залата на Учи
телския дом в Ниш присъстваха 
и представители на българското 
посолство в Белград - Сергей 
Вълев.'аташе за култура и прес- 
аташето Васил Василев. Вдъх
новено слово за творчеството, 
на Вукица произнесе и нишката 
поетеса Малина Петкович.

Сцена от "Кощана"
няваше ролята на
Хаджи Тома), след това на Делча запълнена до последното място, 
Гнгов (в ролята на Арса), Ол- зрителите приеха представле- 
гица Антова (в ролята на Салче) чисто с голямо въодушевление, 
н др. Да отбележим, че легендар-

В представлението участва- ната Кощана на Бора Станк- 
ович за грети път се поставя на

Преди промоцията на книгите на Вукипа Иванова- 
Стоимснопа в петък след обед нашето издателство посетиха 
първият секретар на посолството на Република България в 
нашита страна н аташе за култура Сергей Вълсв н прес
ата шето Васил Василев. Директорст на издателството Венко 

' Димитров запозна гостите е дейността на " Братство”.
От името на посолството те подариха на Цздатслство 

"Братство" няколко речника.

ха музиканти от окрестъра на 
КХД "Предраг Бошкович-Пав- димитровградската сцена. Пър- 
ле” от.Пирот, както и танцьор- В,Ф път тя е играна през 1964, а 
ките от фолклорния ансамбъл втория - през 1975 година, 
на КХД към димитровградския 
Център за кулура. Заслугите за 
изрядно оформената сцена са 
преди всичко на художника Но-
вица Младенов. Консултант на I С2ТГ>%1Р1ИИГ^' 
режисьора на. пиесата бе изтъК- '

а. т.
Б. д.

И КРУМ ПУПАТА, И АНТА ЛИТКАЛОТО, И 
ЦАНКО ПУНЯ, И ТОША МАДИН, И...

СМИМШ'
[

ОЩЕ ЕДНО 
ПРИЗНАНИЕ 
ЗАФОРСКИ

Ама вие, стари царибродча- * че даже и сухи рогчета в чували 
ни, сами ги открийте. Защото сн- и черен петмез от сливи в бурета, 
имката е същинско бижу. Где Ще А другото - леблебия, ориз, су- 
намериш на едно място толкова сам, небет-шекер и пр. - 
наши стари съграждани - попул- дразбира. Крум Пупата беше др- 
ярни, колоритни, познати! Сним- ужелюбен ерген и част от всички 

1930 година. Случайно компании, начиная от Васил Ма- 
я намерихме в купчинката стари нов до Истатко Станулов. Беше 
.фотографии в йдна къща, а зас

ее по-
Бабушнишкият писател 

Драгослав Манич Форски 
неотдавна бе удостоен с още 
едно литературно признан
ие - негово хайку стихотво
рение е включено в Антоло
гията на европейската хайку 
поезия.

На страница 116 на тази 
Антология е отпечатан.не
гов хайку, който, преведен 
на български, гласи:

ката е от

музикален и "щипеше” големия
не га е, да речем, на някакъв пра- бас. Синът му Александър (и той 
зник, да що го как ще ги събереш почина преди няколко години) 
заедно всички тези стари позна- беше член на знаменитата група 
ти. 1Це се похвалим, че наистина "ЛОЛИ" в Белград, 
всички ги знаем, а снимката е на-

която се сла
веше с модернизиран звук на ста- 
роградските песни и шлагери, 

кта да захване своя статив и с Крум Пупата беше и добър 
мушната глава под черното са
тенено наметало да направи пр- година беше касиер на СУП в 
ед черквата снимка, ама на лло- Царибрцд. Изпълняваше 
чи. Но главното

правена преди Станка Сликар-
Ч11-

новник, дълги години след 1946
Очшие на училището 

чрез срутения Покрив 
па черква
наблюдават небето.

си слу-
сни- жбита точно п акуратно и даже 

черквата ни не беше цен- ходи на курс за усвояване на нов 
тралният вход, а този с повеч- вид счетоводство, предполагащо 
кото стъпала на северната част. апарати и двойни ечотове и кар- 
Сега, при реставрацията, едва ли тони. Беше басист в Градския ка- 
ще го оставят. Нс е вече ’ функ- мерен оркестър под ръководст- 
ционален •. Но тази снимка не е вото на Жорж Гайдаров. Жорж

П ЛИМИТРОПГРЛ НГ1/Л Заснета там’ а в дпоРа на някоя ||Ъ|< имаше лозе и много хубав 
та Г АгегааТРО ГР^ДСКА' ниска къща:да не е някакъв пра- афусали”. Правеше си и вино и 
ТА ГАЛЕРИЯ днес щс оъдс от- зник, я кръщене^? Най-важното когато ставаше някоя от акаде- 
крита изложба на самодейните е, че всички ще ги изброим, дори миитс, донасяше по една дамад- 
художници от Общината. Посе- за всеки можем да разкажем слу- жана с винце домашно та да по- 
тителите Що имат възможност чка или анекдот. Но обещахме дкрепи и почерпи грубата Ми
да видят към 40-ина картини, де-, да кажем за КРУМ ПУПАТА и нал докладът, наред™ ссорке- 
ло на 20-ина димитровградски Ще си изпълним обещанието. стьрът на сцената Зад оркещ-ь- 

.самодейци. Това е четвъртата 1Срум Пупата и Мичето по- ра кулиси, а зад кулисите Мирко 
поредна годишна изложба на те- ладията {на поп Никола съпру- Църни. Е, на снимката го няма 
зи художници, а третата от осно- гата) са брат и сестра. Баща им ама е бил душата на всички ком- 
ваването на тяхното Сдружение. Лека Пупата имаше просторна пании и знае за дамаджаната I

Б.д. бакалница, сега тук са Радевите. Жорж заел «иригенската по- 
В бакалницата имаше бакалъци, зиция и дава знак за почване А

място за
мане в

Седнали: поп Йован Попович, в скута му дъщерята Цана, Лека 
Опънчаря Анджекович, в скута му Стоян Лафа.Б.Д.

Стоят от ляво на дясно: Васил Манов, Тоша Мадин, Цанко Пуня 
(заварения син на учителя Чедомир Алексич), Анта Литкалото, 

дето имаше магазин с "Филипс“ радио-апарати още от 1931 
година), Крум Пупата, братята брайковчани Кола и СаНда - Чвора, 

Илия Воденичарски, съпругата му Грозда, тогава още мома, Милка 
и Зора Гвозденович, Милето П. Йонина, Станка "Сликаркта", Цена 

Пупина и Веля Лавкаджията.

Шттттмт

Спомнете си за тях, за времето, когато са били млади и живеели 
весел живот под слънцето на Бучумет и Козарица

Крум Пупата не е съсредоточен. 
Блещи коколестите си очи и нес- 

Жорж го успокоява:
- Круме, жицата "ГЕ”, "ГЕ"!
А Крум вика, та всички чу- та...

ват, даже и Публиката:
- ГЕ, ГЕ, ама виното отиде!

Мирко Църни "натяга” дама
джаната с виното зад кулисите и 
какъв му е "капацитетът", нищо 
няма. да остане след Академия-

покоен е.

Лилия Нейкова
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ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

ПО ПОВОД ЮБИЛЕИТЕ НА МАЛЦИНСТВЕНИЯ НИ ПЕЧАТЗЛАТНИТЕ РЪЦЕ НА 

БРАТЯ ПЕНКОВИ
село тръгваше райе с изящно на НОст •”лектРонната промишле- 
рисувана реклама "Амер чай1' И Й,“41 като ние си осн°ва- 
макар че думата "амер” предиз- матаН,ПрИЯТИе 1 напуснах фир- 
вика у мен неприятни чувства зт ' ./7 И°К-2Х Да Работя та« за 
радн а мерите-бомбардировачи обаче дой“' ТуК ра°отим много- 
отпреди два месеца - рекламата г / *иРе и заРаб°тваме. Пи- 
беше направена с голяло май“ сателятМ.ше само набързо ни се 
сторство. На нея личеха снежни ™ ДИ И Сдругите Двама братя
планини, прекрасни долини и ск- ги очТкв^а в ЮМКО°Р° СПеШН° 
лонове, като свършваха е ~пт ‘ «чаквахя в ЮМКО. Разговора

„ хубава долина с цвете на чайУ За Пр0ДЪЛЖИХМе с Никола Пенков/
миг се озовах в рейса и - право ПРАВИХМЕ КЪЩА В НАЙ- 
при братя Пенкови в Ново село. ГОЛЯМАТА ИНФЛАЦИЯ

Главата на 12-членното днес След 14 години, които про

пише: Милован Госпавич

СЛЕД ЧЕТИРИ ГОДИНИ ПАУЗА - ОТНОВО 

ЕМИСИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
ляоЯпйи!п гаДИО ^ИШ не Д°живя съдбата на Ра- ското малцинство в страната не можеше дълто да 
не бяхп упнг ИСИОННЯ1а И стУдийната му техника се толерира. Едновременно с разрастването на 
лйтрчтран. еРВирани.В разискванията за моде- локалната програма на Радио Ниш се засилиха и 
сочено ЧР „7УВаНе нар,1ДИпостанцията беше п°- исканията на обществено-политическите струк- 
лотп гр есковашки и Ирански край мйого тури в общините Босилеград и Димитровград и на 
1ЧШНГТП » чупп програма на Радио Бел град. и че тогавашния срез Ниш да се открие емйсйя на бъл- 
_ • и с 0X0 решение дасе преЪдолее това е Ра- гареки език. Реализациата на това искане съв- 

1Ш Да преизльчва програмата на централ- местно започнаха Програмата за чужбина към 
' раДр° ‘ статута на релейна станция в рам- Радио Белград и Радио Ниш. С договор, подписан 

тт . а адио Белград който бе даден на Радио, от директора на тази програма Йосип Дефра.н- 
се постига това. Всички емисионни съоръ- чески и директора на Радио Ниш Ненад Буразор, 

ения и хората бяха присъединени към съоръ- започна излъчването на ежедневна получасова 
синята на лдио Белград. Студията в Ниш се емисия, която се излъчваше с начало в 15 часа през 

използваха само за правене на клипове за рек- работните дни и едночасова емисия в неделя с 
лами, които се излъчваха само 15 минути на ден. начало в десет часа. Тази емисия се препредаваше 

■д а 1ПСТ от разноските за поддържането на сту- и по вълните на Програмата за чужбина, 
диото пое общинският бюджет, а другата се оси- Емисията се различаваше от другцте, които 
гуряваше от рекламите. 'бяха предназначени за чужбина по това, че една

Децентрализацията на държавата, появяване- част от нея обхващаше информации за събитията 
то на общественото управление, работническото в Босилеград и Димитровград и в този район на 
самоуправление и развитието на комуналното са- Сърбия. Процедурата беше следната: Радио Бел- 
моуправление оповестиха съществени промени и град изпращаше едната част в Ниш, която се до- 
в информирането..Многокртатно се увеличиха об- пълваше тук с информации от тези краища. Така 
ществените субекти, които имаха правото да ре- подготвена, емисията се излъчваше от студиото в 
шават и оценяват дейността на медиите и се раз- Белград и препредаваше по вълните на Радио 
шири базата на източници на информациите. Все Ниш.
по-забележително място се даваше на локалните Емисията подготвяха Александар Симонович 
информации. 7 -журналист, Вукица Иванова и Йелена Гърбич,

Преди погасването на Радио Ниш през 1954 членове на редакцията на програмата за чужбина, 
година в другите републики на тогавашна Юго- Членовете на редакцията на Програмата за чуж- 
славия вече бяха открити няколко локални ра- бина бяха настанени в хотел ”Партнзан” в Нишка 
диостанции. Точно през годината, когато бяха по- баня. ^
гасени Радио Ниш и Радио' Зайчар, се откриха 
локални радиостанции в Сплит, Целе и Шм^рйе слушателите в България, а само частично за юго- 
при Йелшах (Словения). славските българи живя две години - от 1958 до

Тази трансформация на радиоразпръсквател- . 1960-та. И тя се подготвяше и оформяше в Бел- 
ната система в Сърбия Радио Белград реализира град и разпръскваше на къси вълни, а ролята на 
чрез засилване на локалната програма на релей- Радио Ниш беше само да я прецзлъчва. 
ната си станция в Ниш.

Липсата на радиопрограма на езика.на българ-

Главата на 12-членното днес -.1__
семейство Пенкови - Никола слУжил в разни места в Космет, 
Пенков зная още от ученически Никола Пенков__  решил да свие
ДНИ в Димитровград. С остана- семейно гнездо тук. кран Ниш. 
лите се запознах на бърза ръка в Големи проблеми 
уютния им дом. Сърдечно ме по- се Учели' съпругата не работела, 

сълру- а той с еАна железничарска 
Тодорка, която водеше плата трудно излизал на край. 

със себе си й'ендо от внучетата. Н0° Решнл Ще строи къща и - крг 
При нас дойде и директорът а1°1- 

фирма Палета’ Милован,та
ка се казва.предприятието на бр- н пРиятели, бързо се снабдих със 
атя Пенкови, за да ни даде някои стР°ителен материал и започна

хме строежа... Сега виждам, че е

имал, децата

срещна мак Никола със •за-
гата си

-Благодарение на добри хорана

основни данни и пояснения.

Тази програма, предназначена преди всичко за

(Следва)

Братята Пенкови имат златни ръце, ум и сърце: Първа награда на 
М. Пенков за художественото оформление на "Апел-пиво"

есно да припомните на читателите кога е 
проведено електрифицирането на опреде
лени димитровградски местни общности, 
кога са проведени други значителни кому
нални дейности в тях и подобно. Също така 
бихте могли да обменяте материали с някои 
вестници и списания от страната, да препе- 
чатвате някои изключително интересни 
статии, печатани в други вестници; които 
обикновените днмитровградчани все пак

40 ГОДИНИ "БРАТСТВО"

КАКВО (НЕ) ВИ 
ХАРЕСВА ВЪВ 

ВЕСТНИКА

- Работим задружно - сподели трябвало да купя по-голям плац, 
Милован. Аз като художник да- но тогава не можех - казва той. - 
вам идейно решение на търгов- Направихме "покрив над глава- 
ската реклама, Миле като писа- та’’си. а после, за щастие, децата 
тел "облагородява”текста, а Вл- ми пристигнаха и те ми дадоха 
адо - техническия изглед. След криле. 
това пристъпваме’към реализа
ция на проекта.

Завършихме едната, а вече 
достройваме още една къща, в 

ПОРЪЧКИ ОТ ВСИЧКИ помещенията на която да бъде и 
печатница... но с нея не бързаме.

Илия Петров, пенсионер от 
Димитровград:

Най-напред бих искал да ви 
честитя юбилея. Мога да кажа,СТРАНИ

. До като изпиваме кафе и ху
бава домашна (радейнска) рак
ия, телефонът в съседната 
непрекъснато звъни. Предприя
тия и частни лица от цяла Сър
бия търсят услугите на братя Пе
нкови. Веднъж видяли техни пр
оизведения, всички искат да си 

. обезпечат подобна реклама.

рядко купуват и четат.
Във всяко едно отношение "Братство” е от 

голямо значение за българското малцинство и не 
само за него. Аз го чета редовно и от години. 
Благодарен съм ви, че ми го изпращате на До
машния адрес. Може би някой няма да се съгласи, 
но аз мисля, че "Братство” заслужава много по-

Важно е, че имаме къде да
че съм доволен от съдържанието на вестника, 
въпреки че съм на мнение, че трябва повече и 
ло-аналитично,а понякога и по-критическн да пи
шете за стопанската дейност п общината, как го и 
за състоянието в определени тукашни фирми. Ка
то стар димитропградчанин понякога ми се иска в

живеем ние и сестра ми с двете 
' си деца, която също дълги го

дини живееше в Кбсмст.
РАБОТА, КОЛКОТО ИС

КАТЕ...
Преди известно време 

художник от Дими тровград 
се обадил на братя Пенкови, ка
то им предложил услугите 
помощ при обезпечаването на 
работа.

Работа имаме много - отго
ворили-те. Дори не 
гояние да изпълним вскички

стая

ложителна оценка и че именно то за хората от 
"Братство” да прочета статии, в конто се въз- нашитс краища представлява своеобразно жур- 
крссяват спомени за някои капитални комунални 
акции в общината. Ето например би било интер- >

изве
ете н налисгпческо училище.

Б. Д.
си - и

СЕМЕЙСТВО ПЕНКОВИ
Начело на семейството са 

Никола и съпругата му То
дорка. Най-старияг син 
Владимир е електротехник, а 
близнаците Милан - пидтаТеЛ, 
вече издал две* а готви и 7 ^7' 
трета книга, и Милован - 
художник, участвал в десет
ина колективни изложби.

От снахите: Драгана е
, Виолет»-

сме в със-
по-

ръчки.
Има един друг проблем - това 

е как да се вземат парите за из
вършената услуга. И братя Пен
кови прибегнали към известната 
формула: компенсации. Така на 
"Сичево” рабо'1 
”Ниш-скспрес” също им дава ст
оки от своите магазини;

ЮМКО, "Белвит” и др.
Малко е трудно при реализа

цията на стоките, но и това с тава. 
Другояче не бива. Да се чака за 

- това е дълга и широка ра- 
Ник-

•или за вино;

стокимедя 1хи иска сестра 
преподавател ка в у чебния 
ресто ранг” Ядра и”, Биляна 
е машинен тсхниК (исс 01ДС 
бечряботна>. В Семейство ^ ^ 
Пенкови има оте 2 внучета и 
„е ;.... ...

а ва т ий

пяРибота и край няма - казва
ола. имат и злаг- 

работят и с ум, и от
Братя Пенкови 

ни ръце,Милован за миг ни напусна, 
за да се обади по телефона на ствие
’ Нинг-ексирес”, а при нас дойде У 
Владимир - електротехник.

- Повече от 10 години рабо-

но

Мата Андонов

8 ОКТОМВРИ 1999 г.мш
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ПЕТ СТОЛЕТИЯ НА ПОГАНОВСКИТЕ ФРЕСКИ (7)

ПОГАНОВО В СВЕТЛИНАТА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Фактът, ме досега и изучаването иа 

Поганопеки монастир са участпали десет
ки автори от различни специалности и 
страни и че са обнародвали десетки тру
дове е най-нагледното доказателство за 
неговото значение. Първенство в изслед
ванията се цада на сръбските учени Вал- 
трович и Милугинович (1878), конто объ
рнали внимание на оригиналните архи
тектурни и строителни отличия на ”Св. 
Йоан Богослов”. В техните архиви неот
давна бе намерена затулена риеунка-ак- 
варел на храма без външен пруст. Ракич 
(1880) и Иречек (1883) наченеха въпроса 
за ктиторстйото на светинята. Пръв об
зор върху погановскнте фрески печата 
украинският внзантолог Шмнт (1908). 
Тогавашният министър на просвещение
то Дринов наел Шмнт да издири един ик- 
онографски шедьовър, който да репрезе
нтира България в света. Между видяното 
в няколко монастира Шмнт най-много ха
ресал погановския алегоричен сюжет 
''Премъдростта на Григорнй Богослов”. 
Не ни е известно дали е направена съот
ветна копня и ако е направена къде по
настоящем се намира. И останалите по- 
гановски фрески Шмит оценява като твъ
рде свеобразни по стил и съдържание.

Подтикнат от резултатите на Шмнт, 
руско-френският изкуствовед Грабар по
свещава редица статии на Прганово. Спо
ред него в погановския стенопис силно е 
отразено влиянието на западната готика 
и рания ренесанс. Към Грабер се прид
ружават българскитешсторнци на изкус
твото Филов, Протич, Миятев... Те смя
тат, че фреските са дело на изключител
но талантливи и опитни тукашни худож
ници, на които недостигали сили, нито 
условията им позволявали, да изявят до 
зрялост заченатите възрожденски идеи, 
непознати в предишното властвуващо ви
зантийско Черковно изкуство.

През средата на нашето столетие гръ-

монастир 1878 г; проди I соотоона война; след реставрацията^ 967-1972 г.Погановски
ржанието иа фреските да стане по-разби-цкитс изследователи Кеингопулос, )^лд- обсега' иа балканското освен касториян- 

жидакис и др. неочаквано тълкуват по- ската, подвизавала се и охридска и др. раемо... 
гапопското художество от съвсем друг школи.'Даже и между числящите Се към 
ъгъл. Съпоставяйки фреските от гръцки същата школа се явяват различия в схва- помни, че едновременно с проучване ис- 
храмово в Кастория н Метеорте с поти- щанията и практическата разработка иа торията, архитектурата и фрсскодекора- 
оиските, те намират, че нсичките са съз- икоиографските мотиви. цията на монастира, плеяда сръбски и бъ-
даденн от едни и същи майстори родом от Интересно съвпадение е, че кастория- лгарски естественици се наеха да изучат 
приказната Кастория (Костур) - градче, нската школа се разцъфтяла върху тери- и опишат чутовната природна обстанов- 
кацнало върху бреТовете на приказно ез- торията, която антрополозите и етнолоз- ка, окръжваща светинята. Оказа се. че и 
еро. Гледищата на Кеингопулос допъл- итс (Цвиич, Трифуноски..,) наричат шоп- тя е не по-малко интересна и научно зна- 
ват белградските византолози Рпдойчич лък. Наистина от голям брой касгориян- чима - ждрелата на Ерма и котловинната, 
и Суботич. Според тях към касгориян- ски фрески лъха шопска простодушност, вклещена помежду йм, са убежище не са- 
екия цикъл трябва да сс приобщят още сърдечност и детска наивност. (Напри- мо на отшелници, но и на древни, редки 
черкви от Македония, Източна Сърбия и мер в представата на "Рождество Хрис- растителни и животински видове и съоб- 
Западна България, също декорирани от тово” в Драгалевския монастир всички са щсства. Бяха регистрирани и раритетни 
касторнянцнтс през трите последни дс- насмеяни и радостни - овчарите, стадата палеонтоложки находки, геоложки, гео- 
сетилетня на XV в. йм, мулето и кравата над яслите, куче- морфоложки и хидроложки феномени.

По такъв начин се дойде до съзнание,

Щеше да бъде пропуск ако не се нр--

Напоследък стана'ясно, че погановс- тата, трите мъдреци, ангелите и пр.). 
кият фреско-ансамбъл' не е уникално, ус
амотено творчество без сходства и сиой-

За касториянското изкуство е харак- че ПоганОвският монастир и окръжва-
щата го природа представляват интегра- 

- Донорите са, с редки изключения, лна и хармонична цялост от висш поря
дък, че Поганово смайва очите с изгледа

терно следното:
км с други съседни сакрални паметници.
Поганово е само едно и то последното свещени лица, отделни духовници или це- 
звено от веригата сакрални творби, съз- ли братства; 
дадени от касториянски зографи в сре
дищната част на Балканите към края на тели;
XV в.

си, но и като природно-научно съкрови- 
- Липсват портрети на мирски владе- ще. С такъв диоптър трябва занапред да

се пристъпва към погановското кътче, 
- Иконографската програма винаги съткано от културно-исторически памет- 

Радойчйч (1967) систематизира цело- следи еднообразна логика и топографска ници и природни знаменитости в рядко 
купното следвизантийско изкуство, обоб- схема - горе в кубето и на стените са не- срещащо се единство, 
щавайки го в четири цялости: балканска, бесни, а под тях земни представи; 
италокритска, влашко-молдовска и рус
ка. В рамките на всяко от тези течения воучителни сентенции, извадки от кан- 
действалн повече работилници. Така, в оничните и апокрифни книги, с цел съдъ-

с. к.
В следващото продължение: С какво се 

отличават погановските фрески?
- Обилие на текстове, записки, нра-
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Приключвайки тази поредица, искам да 

мена само няколко от хилядниците свои пациенти, пруга и майка. 
- които съм оперирал или съм лекувал деформаци

ите на гръбначния им стълб без операция.
Деветгодишно момиченце има сколиоза в гръ-

V) |36
Ш!

! Заности понесла бременността си, и е щастлива съ-спо- ш3
У) 40 41 41 7Преди десетина дни бях поканен на венчавка. 

Кани ме момък, когото своевременно трябваше 
да оперирам от сколиоза, понеже ъгълът на из- 

дната част на гръбнака с 42° извивка. Налице бяха вивката му беше 49°. Опитах се да го лекувам без 
всички условия лекуването да се направи чрез операция -супражнения, корсети гипс-и успяхме, 
операция, защото рретежът му ще продължи още Сколиозата сега изобщо не се забелязва. Непре- 
.3-4 години, когато се очаква и влошаване на със- менно ще отида на венчавката му.

, тоянието й. След прегледа и необходимите анал- Едно момиченце лекувах с упражнения и кор- 
изи препоръчах упражнения и направихме кор-, сет. Резултатите в началото бяха повече от добри, 
сет. Родителите й бяха много упорити и спазваха намаля ъгъла на извивката и аз очаквах пълен 
напътствията ми. Особено много бяхме набляг- успех. Едно известно вре'ме обаче родителите й не 
нали върху плуването, като една част от необ- я довеждаха на насрочените контролни пргледн. 
ходимите упражнения. След 15 месеца се изненадах когато ги заварих в

След приключване на растежа й констатирах, кабинета си. Имах какво и да видя: вместо да из- 
ю ъгъла на извивката е под 20“, сколиозата изо- чезне, ъгълът на извивката беше се увеличил до-
*ен По»™ГГ; ! еС5™Че.СКИ" й вид е от- РЧ "а 77“. Наложи се да бъде оперирана, след 

Р лекуването тя беше станала което сколиозата почти изчезна. Родителите й си 
голям плувец, дори сс състезаваше, така че беше признаха че междувременно ходили дори в Китай 

с““;” ГРаЙНИНСКИ ” Ре"Уб— ™ "“Р" похорадли, но „4„ „еГГгн“’

Едно лято „а плажа на Адриатическото „оре МноГот ГциеТт и" сетаТ^
се обадиха две прекрасни девойки. В костю- пешни специалисти - лекари инженери иконо

мГчеС^ИтоТлТкиХ^лаимоВи° УДИВИТеЛНа Казаха мис™> »Р°фесори, художници... Повечето 
ми, ге като малки били мои пациентки и така се ми се обаждат редовно по телефона
запознали помежду си и станали приятелки. Ис- Приятно ми е да си поговоря с тях 
тннеко удоволствие ми беше да поприказвам с В заключение бих казал 4™ е трагичното

й““",
Един ден в кабинета ми влезе строен двадесет разполага с методи и медицинската наУка

и пет годишен младеж. Каза ми, че съм го опери- Трагичното е обаче, ако не се обърне646""670
рал от сколиоза когато бил на девет години. Като деформацйите Р
студент, той дори бил манекен, а сега е юрист, и 
то много успешен.

До преди известно време постоянно ми се оба
ждаше до телефона една госпожа от Словения, 
която своевременно бях лекувал от сколиоза. Се
га тя има три деца, без каквито и да било труд-

_мЧ 1
45 Тш ш ж

Водоравно: 1 — Женско име. 7 — Работник в хотел, който носи багажа 
гостите. 12 — Прозвището на именития сърбин, извършил атентант срещу 

княз Михайло Обренович и съпругата му Драга Машин. 13 — Кратка 
мелодична вокална пиеса за един глас, която сс изрежда е речитатиз. 14 — 
9 и 19 буква на азбуката. 15 — Английско женско нме. 16 — Диво животно 
е широки разклонени рога. 18 — Основен материал за производство на бира, 
произвеждащ се от ечемик. 20 — Ръководител на оркестър или хор (мп.). 24 

Инициалите на някогашен югославски атлет, състезаващ се в дисципли
ната хвърляне на гюле (две същи гласни). 25 — Хищно ципокрило насекомо, 
което жили като пчела. 27 - Унгарско мъжко име. 28 - Една обществена 
наук:г. 30 Малкото име на известния германски футболен треньор Рехагел. 
з I Кон (поет.). 32 — Вечнозелено плодно дърво е кожсст плод, изпълнен 
със сцрни червени зърна. 33 - Столицата на Филипини. 35 - Съчинителен 
съюз, които означава противопоставяне на нова мисъл. 36 - 27 и 16 буква 
на азбуката. 38 - Малкото име на автора на книгата "Вътрешната страна на 
вятъра . 37 Точно предадени чужди думи. 42 — Домашно животно. 43 — 
Частица, означаваща пренебрежите 
— Който е произведен в Г 

Отвесно: 1 —

на

лно или подигравателно отношение. 45 
Бачка. 46 — Завършък

Предполагаем жител на планетата Марс. 2 —.Инициалите 
,ив1!1 френски пилот, неколкократен световен шампион във "Формула 

1.3 11 лапи на в България. 4 - Чуждестранно мъжко и,ме. 5 - Давам повече,
отколкото други са дали (на търг, томбола и под.). 6 — Мелодичен глас за 
един глас с акомпанимет (мн.). 7 — Академичното название на хора, 
завършили Факултет на политическите науки. 8 - Един предлог. 9 - 
Велосипед (син.). 10 — Орган на растение, с който то диша. 11 — Един 
предлог. 17 — Едно мсетоимение (сръб.). 19 — Малкотд име на легендарния 
американски актьор Марвин. 21 — 17 и 1 буква на азбуката. 22 — Струнен 
музикален инструмент (сръб.). 23 — Верен, точен, истински (син.). 26 — 
Самичък, без друг. 28 — Право и тънко дълго дърво. 29 — Минерал, 

■ разновидност на ахата с изреждане на черни и бели слоеве. 31 - Инициалите 
на последния министър-председател на СФРЮ. 34 - Град в Хърватско. 35 

Първият човек, който, според библейското учение, бил създаден от 
Господа 37 — Популярно кафене във Великобритания. 40 — Междуметие, е 
което се отпъждат кокОшки и други птици.’ 41 — Един съюз. 44 — 2 и 9 буква 
на азбуката . •

Решение на кръстословицата 6
1 Водоравно: 1 - Мир 4 - Час 7 — Годен 11 - Олио 12 - Коз 14 - Ниш 

15 - Бик 16 - Осман 18 - Нес 20 - Арии 22 - Наг 23 - Ай 24 - Фа}* 
25 - Опак 27 - Фон 28 - Ами 29 - Лнан 30 - Наеми 33 - Сън 35 - ЛМ 
36 . Акорд 39 — Масловар 40 — Инос.

на молитва.
на

МИ

ОТ тях 
или лично.

им.
внимание на 

когато са още в зачатъка си, ако 
не се предприеме навременно лекуване, ако не се 
лекуват изобщо или ако не се спазват стриктно 
препоръките на лекуващия лекар, особено когато 
става дума за неоперативното лечение.

-Край-
Съставил: Б. Димицров

8 ОКТОМВРИ 1999 г/



я СРЪБСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - ГРУПА НИШ

върнаха младитеф^бо™“ се За'

на Румъния, който завърши с резулт^О 0? 
редовното време, те загубиха на ВДзпи В бообата 
за третото ьщсто се срещнаха Лтбора на 
вения и също играха 0 : 0. Този път обаче итха 
повече Щастие при изпълнението на дузпи и се 
т™ГРата ”а третото място. Коментирайки със- 
тезанието, Душан Савич, - 
ционали, изтъкна лошото 
вете

ПОРАЖЕНИЕ ПРИ ДОБРА ИГРА
"ПУСТА РЕКА” : "РАДНИК” 3:2 (1:1)

Двубоят между отборите на врататаим.Сто.зирезултатзавър- 
Пустарека”и”Раднйк”в ХПкръг ши първото полувреме, въпреки - 

от първенството в Сръбската фут- че и-единият, и другият отбор има- 
болна«дивизия - група Ниш, пре-. ха още по едно илй две голови по
мина в равноправна игра. Гостите ложения. 
от Сурдулица поч.ти през целия 

ч бяха равностоен съперник на

В
И през второто полувреме иг 

рата продължи със същия ритъм 
домакините и най-реално щеше да бързи и организирани атаки и до 
бъде ако отборите бяха спечелили бри интервенции на двамата вра 
по една точка. Защото домашният тари. Домакините повишиха резу 
отбор отбеляза победния гол ня- лтата на 2:1, но в 65 минута Отряди 

си- нович отново го изравни. И когато

ма

треньор на младите на- 
ръководене на мачо- колко секунди преди послеДния 

гнал на съдията!

_____________ ________ ____________ д. с.
ОКРЪЖНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - 
ВРАНЯ

мнозина от зрителите вече се го 
Пусторечани първи откриха ре- т;веха да напуснат трибуните на иг 

зултата, но след няколко минути 3. рището, една не толкова обеща 
Петрович бързо нахлу в наказа- ваща атака стопли сърцата им. 
телното поле на домакините и от 
десетина метра вкара топката във 1 М. Я.ФУТБОЛ

ПОМЕНУБЕДИТЕЛНА ПОБЕДА НА 
"БАЛКАНСКИ”

за подполковник-интендант на ЮВ и бивш за
местник-командир на партизанския отряд “Мом-

ВАЖНА ПОБЕДА 
НА ”МЛАДОСТ”

чил Войвода'
” Балкански” - "Морава” 3:0 (1:0) СЛАВЧО КРЪСТЕВ 

(Цариброд, 1920 - Крагуевац, 1998)
Бяхме свикнали всеки празничен ден да- ни 

събира на трапеза. Пригръщаше ни с присъщата 
му топла и кротка усмивка и казваше: "Погледни, 

Миро, какво богатство сме сполучили!“ Неговите думи ни разгалваха 
и сплотяваха. Уви! На 25 октомври ще измине цяла година, откакто 
на семейните ни срещи столът на домакина остава незает, гласът 
заглъхнал, а ние притиснати от ненамаляваща горест. В суровите 

. времена, които ни сполетяха чувстваме голям недостиг на житей
ската му мъдрост и опит. готовност за закрила и подкрепа.

На 16 т.м. на крагуевските гробища "Бозман" ще устроим мемори
ален обред (панихида) и каним всички другари, приятели, съратници, 
колеги и познати, които обичаха и уважаваха нашия съпруг, баща и 

. дядо Славчо, да почетем паметта на един доблестен човек.
рислава, внуци Велько, Вукашин и 
Никола със семейството си, зетьове 

Света и Радован и останалите роднини 
(Крагуевац, ул. "Блаже Йовановича" 7/1; телефон 034/63-677)

^ Пред около 300 зрители в спортния център ”Па- 
рк футболистите на "Балкански”, след три поре
дни.загуби, отбелязаха убедителна победа, като се 
наложиха срещу отбора на "Морава” от Жнтковац 
край Алексинац с 3:0, Атаките

"МЛАДОСТ” : "ЖЕЛЕЗНИЧАР” (ВР. БА
НЯ) 2:1 (2:0)

В дерби срещата на Окръжната футболна 
дивизия - Враня, отборът на "Младост” от Бо
силеград извоюва важна победа. В четвъртия 
кръг босилеградскйтс футболисти се наложиха 
с 2:1 над отбора на "Железничар" от Вранска 
баня. Мачът се 
пред стотина зрители.

Избраниците на Георги Георгиев се пред
ставиха с особено добра игра през първото по
лувреме, когато отбелязоха два, а гостите нито

на димитровград- 
чани започнаха още от самото начало на мача, ко
гато Станков отправи силен удар’ над напречната 
греда. Резултатът обаче беше открит в 28-та 
нута с попадение на Перица Георгиев след идеално 
центриране на Стратиев. В 55-та минута в нака
зателното поле на гостите бе съборен П. Георгиев, 
а от 11 метра бе неумолим Бане Гюров, най-до
брият голмайстор в дивизията с 8 гола. Гюров опре
дели и окончателния резултат в 80-та минута. В 
86-та минута, благодарение на домашния вратар 
Величков, гостите не използваха дуспа.

Жълти картони: Стратиев, Марков, Гюров и Ра- 
нгелов от "Балкански", Живкович, С. Йованович, 
Николич, Б. Динич и Зейнулович от "Морава". Съ
дия Драган Йованович от Ниш - 7.

ми-

игра на игрището "Пескара"

Съпруга Мира, дъщери 
Димитрине, сестра Василка, брат

Весна и Бо

един ГОЛ.
В 15 минута Александър Ковач отбеляза 

великолепен гол., а второто попадение за до
макините разписа Михайло Йойигч в 21 минута.

До края на първото полувреме и едйният, и 
другият отбор имаха но няколко добри позиции, 
но те останаха

На 9 октомври 1999 г. се навършават 40 ТЪЖНИ ДНИ от смъртта 
на нашата скъпа и непрежалима съпруга, майка, тъща и баба

ВИКТОРИЯ ТАШКОВАД.с. пропилени.
През втората част от двубоя домашният от- ' 

бор като че ли беше доволен от постигнатите 
два гола, понизи ритъма на играта* докато гос
туващите футболисти действаха по-органйзи- 
рано и съсредоточено, така че към средата на 
полувремето успяха да вкарат гол (Добривое 
Йович направо от ъглов удар).

След мача помолихме треньора на домаш
ния отбор ..за кратък коментар във връзка с 
двубоя:

- Смятам, че играта беше наистина мъжест
вена и в рамките на футболните нравила. Това, 
дето от време на време имаше малки инциденти, 
повечето беше резултат от грешките на съдия
та ,отколкото от неспор гсментскотоповедение 
на футболисти от двата отбора. Спечелените 
три точки имат голямо значение за нас, защото 
вранскобанските железничари с още един или 
два отбора са главните ни конкуренти 
ната позиция в Дивизията, заяви Георгиев.

;' от Димитровград
Вечно ще помним твоята обич, добрина и бла

городните ти дела. Поклон пред светлата тй памет.
Панихидата ще се състои на 9 октомври от 11 часа 

на димитровградските гробища. Каним роднини, съ- 
сеДи и приятели да присъстват.

ФУТБОЛ - МЛАДИ КАТЕГОРИИ

ДВЕ ЗАГУБИ НА "БАЛКАН
СКИ” И ПОБЕДА НА 

”ЖЕЛЮША”

ЙР •

Вечно скръбящи: нейните най-блиски

‘ Пионерите на "Балкански” миналия уикенд за
губиха в Пирот от "Раднички" сЗ:5 и преди послед
ния кръг заемат второ място във временното кла
сиране. Кадетите играха отсрочения мач от първия 
кръг срещу същия противник й загубиха с 2:6.

В рамките на третия кръг на Пиротска окръжна 
дивизия желюшани победиха отбора на "Слога” от 
Велико село с 9:0! ,

Изминаха ШЕСТ ТЪЖНИ ГОДИНИ от смъртта 
на скъпия ни и вечно незабравим съпруг и баща

СИНИША НЕЙКОВ
(професор в Икономическото училище 

в Ниш)

а
-

Много си ни задължил със своята доброта, вя- у - 
рност и жертвог.отовност. Затова сме ти вечно ей 
благодарни и никога няма да те забравим.ДС.

Твоите най-мили: Лена, Мики, Бане
РСИ
ФАВОРИТИТЕ СЕ ОТДЕЛИХА

за чел-

м. я.
На 19 октомври 1999 г.'се навършват 10 години от смъртта на

Състезанията по малък футбол в рамките на 
РСИ в Димитровград са при края и 1РИ първок-

/))Г< , »» *>/-т _____ Т-* пг/м/пп_Па1/ЯПЯласирани ( Балкан
ТОДОР ВЕЦКОВ *

и 7 години от смъртта На съпру
гата му

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА СПОРТ
НА АРЕНА
ОЩЕ ЕДИН СПОРТЕН КЛУБ

ласирани ("Балкан”, "Сточар-Търгокоп-Пекара , 
Спедиции) директно се класираха за полуфиналите. 
О г трите второкласирани отбора за полуфиналите 

ира ГИД Г. На полуфиналите ще се срещнат 
ГИД I и "Балкан”, както и смесеният отбор на "Сто
чар-Търгокоп-Пекара” и отборът на СпсдиЦиите. 

Комисията за РСИ взе решение състезанията 
спортен риболов да се проведат на 12 т.м. на 

с начало 14,30 часа.

ВЕЛА ВЕЦКОВА 
и двамата от село Барйе, 

живеели в Белеш
Ние, техните деца, вечно сме им благодарни, че са смогнали да ни 

осигурят добро бъдеще. Те винаги ще са в нашите сърца.
По този повод на 19 октомври в 10 часа ще дадем панихида на 

димитровградските гробища. Каним роднини, блиски и познати да ни 
придружат.
, Опечалени: син Стоян, дъщери Петкана и Параскева, снаха Верка', ает 

Лада, внук Деян, внучки Вела и Мира и останали роднйни

се клас
В края на миналата седмица и Димитровград 

бе основан още един спортен клуб - Кик бокс 
клуб (КБК) "Димитровград". За председател на 
клуба бе избран Мнролюб Таени, а за секретар 
Нсиад Лилов. На учредителното събрание бе 
приет'статут на клуба и бяха сформирани Уп
равителен съвет от 5 и Надзирятслсн съвет от 
3 члена.

За историята на този .спорт 
на събранието говори Ненад Лилон. КБК "Ди
митровград”, според него, най-напред ще сс ст
реми да обезпечи подходящи с-ъор ьжения, нео
бходими за занимаване с този спорт. Лилов се 
надява, че КБК "Димитровград” щс 
официални състезания слсд 12-18 месеца. Си
ният цвят щс е клубен символ на този спортен

по
градския плаж ДС.

ЖЕЛЮШАНИ ЗАКЪСНЯХА ЗА ДВУБОЯ
СЪС "СЛОБОДА"

ЩЕ СЕ ИГРАЕ НОВ МАЧ?

по сбста и У нас

На 11 октомври 1999 се навършват ДЕСЕТ 
ГОДИНИ от смъртта на нашйя скъп и нвлрвжалим 
съпруг, татко, свекър и дядо

крумАнгелов митрев 
от село Долна Любата

Годините без теб не могат да заличат спо
мените ни за твоята доброта, скромност и честно- 
рт. Вечно ще помним твоята обич и добрина.

Поклон пред светлата ти паметГ,
Вечно скръбящи: съпруга Тонка, син Янко, снаха Лиляна, внуци Елка, 

Сладжана и Крум, прапнучка Йована

поради закъснението на желюшйни от около 5(1 
минути. Макар че те са успели, съгласно правила та 
да сс обадят по телефон, служебните лица не са I и 
изчакали, а са си отишли. мг •_ „

В следващия кръг желюшани ще сс срещи, 
лидера на таблицата "Напредък от Извор.

започне

колектив.
Председателят на клуба Миролюб^асич из

рази надежда, чс клубът щс постигне добри ре
зултати и че ще му оказват финансова покрепа 
местните обществени и частни фирмЬ.

Б. Димитровд.с.
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УС&Лъ&ур* сатиРа забава*

Моля, бвЗ 

доШтш
НЕ ПОМАГА ДЪРВАРЕНЬЕ
Срещат се двама 

димитровградски пенсионери:
- Купил си кромид...
-Да, малко.
- Ами ■шиеш ли, че той не 

помага, а чесънът?
4 ’ - Знам, ама и чесънът 
престана да помага.

Я ИС знам зя що тия ня тедевизикггу вятили ах пляшс народ, Еве
"дневникат" че орятс зацелу иедслю, сваку вечер, някряят на 

времето. И по обичай че кажу: "Очекуйе нй Дълга, млого студена, 
лютя зима-." А преди това пляшс дека немя да има струя, кьумур 

иаоди, Г1ЛИИ немя, па съга вийе му мислете
се мисли: осгаля само дървата не-

с кво сетешко че се
грейсте! А оно немя кво да 
спомеиута. Демек, наберете си дърва, яко нечете дя клоцкате със
зуби.А.Т.

мисли! Наостри секьире, стегнеА народ, кико народ: кво че му 
моторне бичкьийс, па яйде у горуту. И дя речеш, че насече дърва 
три коля, яйде де- А оно бръмчу биякьийете, падяю сгогодишнье 
бук/е и дубице, троица да гьи обгърну. Падяю ли пядаю. Някуде се 
обърнеш, някуде и дя погледаш истъркольили се трупове,, жал те

кик БОКС ФИН ГИ
В Димитровград неот

давна беше основан Кик бокс 
клуб "Димитровград”. 
Въпреки чс в клуба членуват 
млади и на пръв поглед ми
ролюбиви хора, местните 
журналисти все пак трябва 
да внимават когато пишат за 
тях.

вати!
Онядъи седимо със сват Гогу и тямън си оратимо кико йе почело 

зя две-три године гората «/е литне, кига некой почука на вратата. Я 
Перча Кьутукят от Ниш. Йоще нестану и отвори и кога да видим: 

седъл поче:
"Мянчо, да ми покажеш куде седи Бора Цепенкятя!"
Питуйем га защо му йе толкова притребал, тя се надигал чак из 

Ниш, могу ли я да му помогнем, а он отсече:
”А-я, не можеш! Гледам твоят дързник, а ня ньега неколко суве 

сливе и крив гябряк. А на мене ми требу якя дърва. Тека ли мислиш 
дя презимиш?" ~

"Айде-де, нейе йоще завеяло, па несмо у Сибир! Толкова зиме 
прекарамо, пя яко йе рекъл Бог и туя че претуримо през гляву!

"Мене ми рекоше дека Бора Цепенкята има дърва зя продаванье 
и еве я от Ниш съм се надигьл- Може дя не гледаш телевизию, да

Б. Димитров

(КИНА КЪДРЕВА АНЕКДОТИ ОТ 
РАБОТНОТО МЯСТО

ЧОВЕШКИЯТ ЖИВОТ 
МИНАВА БЪРЗО

Началникът казва на споите сътрудни
ци:

- Не мс смятайте за директор, а за ваш 
приятел. Приятел, който е винаги прав!

* * *
Работещ се оплаква на началника си:
- Моите принадлежности не съответ

стват на моя труд!
Началбникът кимва с глава потвърди-

Както голямата бедно
ст, така н голямото богат
ство крият в себе си раз
рушителна стихия. За да се 
запази човекът със своето 
достойнство, да се развие в 
тия обстоятелства, се изис
кват големи морални сили, 
светъл и мощен.характер. 

***
Без доказателството на 

делата и най-хубавите Ду
ми се превръщат в дърдо- 
рене.

пгне висините, се превръ
ща във влечуго.

***
' Къде то има самодовол

ство, няма прогрес.
***

Тоя, който постоянно 
говори за качествата си, 
обикновено не ги прнтежа-

ти йе широко около шию_"
"Де-де, де-де, седни, че найдемо Бору у тия сокяк йе_ Ти кажеш 

• чак у Ниш че гьи караш?" - литуйе гя свят Гогя.
"Че карам! - рече он - Ако се погодимо може и два камиона да 

откарам - йедън за мене, а йедън че продадем, та да извадим 
трошарлъкът, а и дървата да ми се вате по-йевтино."

"Е, у Солуна - грош. сомуня, ама до Солун а - сго сомуна" - рече 
сват Гога.

телно:
-Това е точно. Но ние все пак не искаме 

да ви оставим гладен!
ви. Записал: Нота Танчев "Море, орати си ти кво очеш, я си знам работуту. Него да- 

потражимо Цепенкугу!"
Надигбмо се и я йучера да бео умрел данъска немяше да видим 

кво стайе: целият наш сокак не се види от дърва! Затиснуле 
метровице тротоар сте, ижете не се виде. Пред некойе иже дървата 
надвисила и покривите. Мене ме нещо жегну. "Брей, кво че праим 
я, аКо зимата кико що кажу на телевизиготу буде дълга и .мота", 
ама одману с руку. Од йедън капиджик излезе баба Севета и я гьу 
спре:

***
Миналото и бъдещето 

се съединяват в мига на на
стоящето. Ако не се осми
сли миналото, не може да 
се види вярно нйто настоя
щето, нито бъдещето.

***
Ако един надарен чов

еко завистлив, или дарбата 
му е малка, или той е дре
бен за нея.

ДЖОБЕН РЕЧНИК
- • Ксрнанджпя- праобраз на тирпд- 

жия. .
• Кмсг - въплъщение на предиз

борни обещания и слсдизборнн разо
чарования.

• Коктейл - събитие, на което по
литиците винаги имат консензус.

• Конкурс - възможност да прове
риш имаш ли приятели в журито.

Заимствано от "Луд труд" - София

• ***
Обществото, което не 

възпитава благородни и 
силни характери, е обрече
но. Обществото, което ун
ищожава благородните си
лни характери, е пропадна- '* Баба Севето, тува негде требеше да буде нжата на Бору Цепе- 

нкуту, ама от тая дърва не може да се опраимо?"
"А, видите ли ония дървник с големете букье? Там има йедна

ло.
***

Талантът, който иска с 
пълзене, а не с криле да ст-

(От "Змей под 
пухена възглавница") пролука, е там че улезнете и право при Бору че отидете!" - рече 

бабичката и пак се шмугну меджу дървниците.
"Знанеш ли, свате, дека наскоро чб менимо името на нашия

Ш град?"асен
"Знам! - рече он. - Пак че му върчаю старото име Цариброд." 
"Ма йок. Тия съгашните не Даваю това. Ама я мислим дека сви 

че се съгласе да ллу дадемо ново име.."
"Е-е?"

Какъв ли е господарят?рнсуп»: 6Ди*/игроо

..... ...... ' ■ +1

"Па ДЪРВОГРАД!"
"Море вийе се майтапите, ама я мислим дека за цариброджанье 

немя да има зима" - рече нишлията.
"Па щом има толкова дърва."
"Не мислим на туя зиму. Мислим: че заработе дебеле паре!"
"И колко че трайе това?" - ядоса се я.
"Йедън Господ зняйе!"
"А после?" - питуйем.
"Е, това и Господ не знайе!"
"Значи, по нас и потоп да йе» или кига нийе умремо и попат да 

не се върне_". ,
"Може да йе и тека!" - рече Перча Кьутукат и се муну у пролукуту 

да тражи Бору Цеденкуту.
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